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ااًلنهيار السوري: الصراع على السلطة والدولة والهوية

فكرة الثورة اًل تموت

أنور بدر)1(

لم	يكن	كتاب	اإلعالمية	السورية	سميرة	املساملة	الجديد	)االنهيار	السوري…	الصراع	على	السلطة	
هو	األول،	ولن	يكون	األخير	في	محاولة	اإلطاللة	على	هذا	الصراع	املستمر	بكل	 والدولة	والهوية(()2) 
كارثية	االنهيار	الذي	يتضمنه،	لكن	هذا	الكتاب	سيحتفظ	بتمّيزه	في	هذا	اإلطار	لعدة	أسباب،	أهمها	
ِبرت	طرفي	املعادلة،	النظام	من	خالل	تجربتها	إعالمية	ورئيسة	تحرير	صحيفة	)تشرين(	

َ
أن	املساملة	خ

الرسمية،	والتي	أقيلت	منها	بعد	أقل	من	شهر	على	اندالع	ثورة	السوريين،	لتنتقل	الحًقا	إلى	موقع	متمّيز	
لها	 َر	

ّ
وف ما	 )2016ـ2017(،	 عامي	 بين	 املعارض	 السوري	 االئتالف	 رئيس	 نائبة	 السورية	 املعارضة	 في	

معرفة	حقيقية	بمكامن	النقد	الذي	وجهته	لكل	من	النظام	واملعارضة	مًعا.

لم	تتجاوز	مقدمة	الكتاب	10	صفحات	مكثفة	تعرضت	الكاتبة	من	خاللها	لكل	ما	أرادت	معالجته	
الحًقا،	مع	التركيز	على	عجز	بنية	املعارضة	السورية	-واالئتالف	تحديًدا-	عن	القيام	بدوره	الوطني	في	
قيادة	الثورة،	وتوحيد	السوريين،	وتشكيل	خطاب	وطني	وديمقراطي	بديل	من	خطاب	نظام	االستبداد	
	وِغنًى	عن	تلك	املقدمة،	تناولت	تجربتها	اإلعالمية	في	زمن	

ً
	أهمية الفاسد،	ثم	شهادة	شخصية	ال	تقلُّ

انطالقة	الربيع	العربي،	وسيناريوهات	النظام	ملواجهة	االحتجاجات	قبل	أن	تبدأ،	وقد	شكلت	هاتين	
فته	املساملة	خاللهما	من	خبرتها	إعالمية	وروائية)3(	إغراًء	شديًدا	ملتابعة	القراءة	في	

ّ
املقدمتين	وما	وظ

موضوعات	كتابها	التي	توزعت	على	أربعة	أقسام،	القسم	األول:	من	الصراع	في	سوريا	إلى	الصراع	عليها.	
القسم	الثاني:	عن	واقع	املعارضة	ونقدها.	القسم	الثالث:	بين	الثورة	واملفاوضة.	والقسم	الرابع:	إلينا	

وإلى	مواطنينا	السوريين	الكرد.	وخاتمة	بعنوان:	سوريا	التي	نريد	أو	سوريا	املمكنة.

)1(		أنور	بدر:	كاتب	وإعالمي،	رئيس	تحرير	مجلة	أوراق	التي	تصدر	عن	رابطة	الكتاب	السوريين.	

)2(		سميرة	املساملة،	االنهيار	السوري:	الصراع	على	السلطة	والدولة	والهوية،	ط1،	)الجزائر:	منشورات	ضفاف/	االختالف،	2022(،	
)332ص(.

)3(		سميرة	املساملة،	»نفق	الذل«	رواية،	)د.م:	منشورات	ضفاف	و«مكتبة	كل	�سيء«،	2014(.
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))وضَع	 إلى	 تعبيرها-	 -بحسب	 تهدف	 ومحاولة	 للسوريين،	 اعتذار	 كرسالة	 كتابها	 املساملة	 قّدمت	
ُيلزمني	وكّل	زمالئي	في	 شعبنا	بصورة	ما	جرى،	ووضع	نف�سي	تحت	طائلة	املحاسبة،	وأعتقد	أن	ذلك	

املعارضة	أن	نواجه	أنفسنا	بهذه	األسئلة:	

ملاذا	عجزت	املعارضة،	واالئتالف	أحد	كياناتها	املعترف	بها	دولًيا،	عن	تعزيز	مكانتها	في	مجتمعات	
السوريين	في	الداخل	والخارج؟	وملاذا	لم	يستطع	االئتالف	استيعاب	كل	املكونات	السياسية	للسوريين؟	
عبران	حقا	عن	واقع	الثورة	السورية؟	وهل	

ُ
ت 	... هل	تشكيلتّي	االئتالف	والحقا	الهيئة	العليا	للتفاوض	

رنا	به	
ّ
لبيان	حاجة	ما	لهذه	الثورة	في	وظيفتّيهما	أو	في	تركيبتّيهما؟	ثّم	ما	الذي	أضفناُه	أو	فعلناُه	أو	أث

ُ
ت

كأفراد	أو	كيانات؟	وملاذا	بقّي	االئتالف	بصفته	املعّبر	عن	الثورة	دولًيا	غير	قادر	على	إيجاد	موطئ	قدم	
له	في	املناطق	التي	سميت	املحررة؟	وملاذا	ظلت	عالقته	مع	الفصائل	العسكرية	محدودة	أو	بال	معنى	من	

الناحية	العملّية؟	وما	الذي	جنيناه	من	االرتهان	إلرادة	هذه	الدولة	أو	تلك؟(()4(. 

أفق	 السوريون	بال	 التي	يعيشها	 املأساة	 تتوالد	من	رحم	 مجموعة	من	عالمات	االستفهام	وغيرها	
ص	كثيًرا	من	

ّ
لخ

ُ
أو	إمكان	للخروج	منها،	أسئلة	تنبت	على	ركام	الخيبة	والعجز	الطاغيين	في	حياتنا،	وت

أسباب	الفشل	الذي	عانته	املعارضة	السورية،	مع	تركيز	على	)االئتالف	الوطني	لقوى	الثورة	واملعارضة(	
كون	الكاتبة	خبرت	هذا	االئتالف	بسلبياته	البنيوية	كلها	من	حيث	التركيب	والفاعلية،	قبل	أن	تستقيل	
منه	مع	مجموعة	من	األصدقاء	املحسوبين	على	االتجاه	الديمقراطي	داخل	االئتالف،	موضحة	أسباب	
عجز	االئتالف	بكونه	))نتاُج	ورهُن	املكونات	)السياسية(	التي	وِجدت	فيه،	بمعزل	عن	مدى	تمثيليته	
التمثيل،	 ومحدودة	 الفاعلية،	 ضعيفة	 مكونات	 وهي	 املجتمع،	 في	 حجمها	 أو	 املعارضة	 قوى	 مجمل	

وتفتقر	للتجربة	السياسية،	وحتى	الخدمية،	رغم	ادعاءاتها	بقدرتها	على	ذلك((.

ا	أصم،	ال	يستطيع	 حّول	إلى	بنية	مغلقة	أو	))كيانا	جداريًّ
َ
وتضيف	املساملة	أن	االئتالف	باملحصلة،	ت

الكفاءاِت	 َيفتقد	 أنه	 كما	 إليه،	 النفاذ	 الشعب	من	 ن	
ّ
يمك ُيمثلها،	وال	 التي	 الثورة	 ناس	 االنفتاح	على	

	عن	تحّول	بعضها	
ً

	أمام	شعبه،	وأمام	الرأي	العاّم	العالمّي،	فضال
َ
	بزمام	املبادرة،	واملصداقية

َ
واألخذ

كّون	)سيا�سي(	أو	ذاك(()5(.	فكانت	خطاباته	
ُ
إلى	جهاز	موظفين	تابعين	لهذه	الدولة	أو	تلك،	أو	هذا	امل

مجرد	رد	فعل	على	خطاب	النظام،	عاجًزا	عن	صناعة	الخطاب	السيا�سي	للثورة،	بل	جامَل	خطابات	
بعض	الفصائل	العسكرية	ذات	األجندات	غير	الوطنية	واالنعزالية	عن	الثورة	وأهدافها،	وعّد	)جبهة	

النصرة(	جزًءا	ال	يتجزأ	من	الثورة،	لذلك	لم	يفلح	في	بناء	مشروع	وطني	ديمقراطي	للسوريين	كلهم.		

)4(		سميرة	املساملة،	االنهيار	السوري:	الصراع	على	السلطة	والدولة	والهوية،	ص13.

)5(	سميرة	املساملة،	االنهيار	السوري...،	ص	15.
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د	املساملة	في	املستوى	
ّ
أما	بخصوص	شهادتها	الشخصية	التي	تنوس	ما	بين	الذاتي	واملوضوعي،	فتؤك

املوضوعي	حقيقتين:	األولى	أن	التنازع	بين	النظام	واملعارضة	لم	يكن	هو	املحرك	األساس	للثورة	السورية	
التي	بدأت	مطلبية	وإصالحية	قبل	أن	تتحول	إلى	شعارات	سياسية	تطالب	بإسقاط	النظام؛	الحقيقة	
األخرى	في	املقابل	))وجدت	املعارضة	السياسية	املبعدة	عن	املشهد	السوري،	فرصتها	للتدخل	وأخذ	

الحراك	باتجاه	شعارات	اسقاط	النظام	ورحيله(()6(.  

مع	تأكيدها	أن	))النظام	السوري،	على	جميع	مستويات	الحكم	فيه،	لم	يقف	متفرًجا	منذ	انطالقة	
ثورات	الربيع	العربي	في	عدد	من	الدول	العربية،	بل	بدأ	نشاطه	ضد	الثورة	املحتملة	قبل	قيامها،	من	
الفيس	 موقع	 حيث	حظر	 االجتماعي،	 التواصل	 وسائل	 على	 وإحكام	سيطرته	 رقابته	 تكثيف	 خالل	
دراسة	 ذلك	 على	 وزاد	 ناشطين	سوريين،	 تنقالت	 وعلى	حركة	 االتصاالت،	 على	 الرقابة	 وشّدد	 بوك،	
مواقف	بعض	اإلعالميين	واملثقفين	من	الثورات	العربية…	حتى	عندما	كانت	تلك	املواقف	تتقاطع	مع	

املوقف	الرسمي	للنظام(()7(. 

وبحثية	 وعسكرية	 أمنية	 متعددة،	 ))خاليا	 تشكيل	 إلى	 النظاَم	 عر	
ُ
والذ الهلع	 حالة	 دفعت	 إذ	

اجتماعات	 في	 املساملة	 شاركت	 وقد	 املحتملة(()8(،	 الثورة	 مقدمات	 معالجة	 في	 للبحث	 وإعالمية،	
الرأي	 استطالع	 مركز	 اجتماعات	 أحد	 وفي	 تشرين،	 جريدة	 تحرير	 رئيسة	 بوصفها	 اإلعالمية	 الخلية	
املحسوب	على	جهاز	أمن	الدولة	-بحسب	تعبيرها-	مع	تأكيدها	بأن	هذه	اللجان	واالجتماعات	كانت	

عاجزة	عن	تقديم	أي	اقتراحات	خارج	السياق	األمني	املسيطر	على	مجمل	البلد.	

السورية،	 الثورة	 انطالق	 قبل	 ممنوًعا	 كان	 سورية	 في	 بوك	 الفيس	 أّن	 سبق	 ما	 في	 الكاتبة	 د	
ّ
تؤك

االتصاالت	 وزارة	 كانت	ضد	 اإلعالم	 في	 مع	زمالئي	 ضتها	
ُ
التي	خ اإلعالمية	 املعارك	 أهم	 ))من	 مضيقة:	

والتقانة،	بسبب	حظر	الفيس	بوك،	والتعامل	مع	املواطنين	كمشتبه	بهم	أو	كقاصرين،	وكانت	مهمة	
القصر	 في	 اإلعالمية	 املستشارة	 َعّدْت	 ولهذا	 اآلخرين،	 مع	 وتواصلهم	 مراقبة	خصوصياتهم،	 الدولة	
بثينة	شعبان	أّن	مطالباتي	في	رفع	الحظر،	ما	هي	إال	جزء	من	مخطط	أشارك	به	مع	مخربين	...	لإلطاحة	

بالنظام	القائم(()9(.

حّدثنا	املساملة	عن	سيناريو	ُسرب	إليها	من	أحد	املشاركين	باللجنة	األمنية،	والذي	عدته	مرعًبا	
ُ
وت

)6(		املصدر	السابق،	ص21

)7(	املصدر	السابق،	ص	22.  

)8(		املصدر	السابق،	ص	22.

)9(	املصدر	السابق،	ص	24.
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جًدا،	واستبعدت	في	تلك	اللحظة	اللجوء	إليه،	حيث	يرى	مؤيدو	هذا	السيناريو	))أّن	قتل	مشاركين	
ضيف	

ُ
في	املظاهرات،	واعتقال	آخرين،	سيكون	درًسا	ُيلقنون	به	كل	املشجعين	على	التظاهر(()10(.	وت

أّن	هذا	السيناريو	وصف	الناشطين	باملتآمرين	على	سورية،	واملدفوعين	من	قبل	إسرائيل،	وهي	تعابير	
ّبق	مع	اندالع	شرارة	الثورة	

ُ
دارجة	في	لغة	األمن	التخوينية،	لكن	املفاجأة،	أن	هذا	السيناريو	هو	الذي	ط

في	مدينة	درعا.	

تؤكد	املساملة	قناعتها	آنذاك	))أّن	التغيير	الذي	ننشده	في	سوريا،	ُيمكن	العمل	عليه	عبر	خطوات	
أدوات	 أحد	 املنابر	 لتكون	هذه	 األمنية،	 الرقابة	 اإلعالم	من	هيمنة	 منابر	 تحرير	 تبدأ	من	 إصالحّية،	
نخلقها	 أن	 استطعنا	 التي	 الحرية	 هوامش	 نتيجة	 ذلك	 وكان	 النظام،	 داخل	 من	 الحقيقية	 التغيير	
اللثام	عن	املسؤولين	عنه،	 الفساد،	وإماطة	 في	محاربة	 الراغبين	 ألنفسنا	كمجموعة	من	اإلعالميين	
رغم	علّو	شأنهم	في	املجتمع	االقتصادي	والسلطوي،	لكن	حساباتنا	تعثرت	منذ	صرخة	البوعزيزي	في	
عيدنا	إلى	حظيرة	إعالم	

ُ
تونس	كانون	األول	2010،	حيث	عادت	القبضة	األمنية	لتطبق	الخناق	علينا،	وت

النظام	الشمولي	الذي	َيعّد	علينا	إشارات	االستفهام،	وُيحقق	في	أسباب	عالمات	التعجب!(()11(.

أّنها	كانت	تهدف	من	خالل	ذلك	إلى	توسيع	هوامش	النقد	بالحديث	عن	قانون	 وتضيف	املساملة	
القائد(	من	ورطته	بوصفه	حزًبا	 ُينتج	قوننة	العمل	السيا�سي،	ويسهم	بإخراج	)حزب	البعث	 أحزاب	
يتبنى	االشتراكية	منهًجا،	في	ما	النظام	بات	ينادي	باقتصاد	السوق	االجتماعي،	ما	أنتج	هيمنة	اقتصادية	
للمجموعة	الحاكمة	التي	سيطرت	على	موارد	الدولة	والقطاعات	االقتصادية	والنشاط	الربحي،	))وهو	
التي	 نتائج	الدراسة	 إلى	إخفاء	 الفقر،	مما	حدا	بالحكومة	 َوَضَع	كثيًرا	من	السوريين	على	حافة	 الذي	
مليون	 على	وجود	 تؤكد	 والتي	 والعمل،	 االجتماعية	 الشؤون	 وزارة	 مع	 بالتعاون	 	،2010 عام	 أجريت	
ونصف	املليون	من	العائالت	السورية	تحت	خط	الفقر،	أي	ما	يزيد	عن	ثلث	الشعب	السوري،...(()12(. 
بحيث	إّن	سلطة	البعث	خالل	العقود	األربعة	األخيرة	قبل	الثورة	أنهت	وجود	الطبقة	الوسطى	السورية	
البرجوازية	 منافسة	 الكمبرادورية	 البرجوازية	 طبقة	 أو	 السلطة	 من	 املنتفعين	 األثرياء	 طبقة	 لصالح	

التقليدية	السورية.

قناعة	الكاتبة	بإمكان	إصالح	النظام	سيكون	لها	نتائج	الحقة	في	تطّور	مواقفها	من	األحداث	التي	
ما	شكل	 عائلًيا،	 إليها	 تنتمي	 التي	 تحديًدا	 درعا	 محافظة	 وفي	 	،2011 آذار	 	18 الجمعة	 يوم	 انفجرت	
))محافظة	 عدة	 وألسباب	 أمنية	 تقارير	 وفق	 درعا(	 )محافظة	 يعد	 كان	 الذي	 للنظام	 كبرى	 مفاجأة	

)10(	املصدر	السابق،	ص	26

)11(	املصدر	السابق،	ص	28.

)12(	املصدر	السابق،	ص	30.
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في	سورية	على	اعتقال	أطفال	درعا	من	قبل	 انطلقت	أول	تظاهرة	احتجاجية	 إذ	 للنظام((،	 صديقة	
وا	على	جدران	مدارسهم	))إجاك	الدور	يا	دكتور((	تأثًرا	بما	يتابعه	السوريون	

ّ
األجهزة	األمنية،	ألنهم	خط

من	أخبار	تونس	ومصر.	مع	أّن	مسؤولية	هذا	االنفجار	تقع	على	كاهل	كل	من	محافظ	درعا	فيصل	
كلثوم،	ورئيس	فرع	األمن	السيا�سي	العميد	عاطف	نجيب	ابن	خالة	الرئيس،	الذي	رفض	بطريقة	غبية	

كل	مطالب	أهالي	درعا	وعائالت	األطفال	لإلفراج	عنهم.	

لكّن	الخطأ	األكبر	كان	حين	لجأ	النظام	إلى	السيناريو	األمني،	وأطلق	الرصاص	الحي	على	املتظاهرين	
شهد	شابان	من	درعا،	ومعهما	بدأت	أزمة	السوريين	جميًعا،	إذ	رفض	النظام	االعتراف	بمسؤولية	

ُ
فاست

األمن	عن	قتل	املتظاهرين،	ناسًبا	األمر	إلى	)مندسين(	وفق	بيان	وكالة	)سانا(	لألنباء،	وهو	ما	أسهم	
الحًقا	بانتشار	صفحات	ساخرة	من	النظام	بعنوان	)أنا	مّندس(.

وتجلت	أزمة	املساملة	املهنية	بمنعها	بوصفها	رئيسة	تحرير	من	تناول	املوضوع	خارج	إطار	بيان	وكالة	
التواصل	مع	 النظام،	وحين	عجزت	عن	 لرواية	 األمني	 بل	 الرسمي	 املوقف	 الذي	صاغ	 )سانا(	 األنباء	
كل	الجهات	املعنية	ملعالجة	األمر،	وفي	الساعة	الواحدة	من	فجر	يوم	السبت	الالحق،	تقول	))َسلمت	
صالحياتي	جميَعها	ملدير	التحرير	وأمين	التحرير	اللذين	على	عالقة	وثيقة	بالعمل	األمني،	وغادرت	مبنى	
الجريدة،	لعلمي	أنني	تحولت	بنظر	كّل	من	عرف	متابعتي..	إلى	متهمة	بالتعاطف	مع	املتظاهرين،	وهو	
ما	أحالني	الحًقا	بعد	إقالتي	بنحو	عشرين	يوًما	من	منصبي	كرئيسة	تحرير،	إلى	املحاكمة	بتهمة	إضعاف	

الشعور	القومي(()13(.

ما	بين	اندالع	أول	تظاهرة	معارضة	في	درعا	وإقالة	سميرة	املساملة	من	رئاسة	التحرير	في	8	نيسان،	
االستبداد	 لنظام	 األمنية	 الحلول	 بوصفها	 املحتجين	 على	 والتضييق	 واالعتقال	 القتل	 يعمم	 كان	
بشكل	 ولو	 حقيقي،	 تقدم	 إحراز	 ُيمكن	 أنه	 اعتقادي	 ))بين	 	

ً
حيرة تعيش	 الكاتبة	 جعل	 ما	 والفساد،	

....	وبين	رغبتي	في	الهروب	بعيدا	عن	نظام	أعرف	مسبًقا	أنه	وضع	 تدريجي،	في	عملية	إصالح	اإلعالم	
تشييع	 في	 ارتفع	 بعدما	 خاصة	 وبصورة	 الحي(()14(.	 والرصاص	 بالعنف	 التظاهر،	 مواجهة	 سيناريو	
شهداء	اليوم	األول	شعار	)من	يقتل	شعبه	خائن(،	وبدأ	القنص،	وتدفق	الدُم	السوري	الحًقا،	حتى	

أغرق	البلد	ومعها	كل	طموح	اإلصالح.

في	هذا	البرزخ	الذي	ال	يتجاوز	عشرين	يوًما	أعلنت	املساملة	يوم	الجمعة	25	آذار	في	لقاء	مع	قناة	
	مناطق	أخرى	في	سورية،	 الجزيرة	األوسع	متابعة	في	تلك	املدة	عن	تفهمها	حالة	التظاهر	التي	بدأت	تعمُّ

)13(		املصدر	نفسه،	ص	34.

)14(	املصدر	نفسه،	ص	35.
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التصريح	 هذا	 كان	 وقد	 املواطنين(()15(،	 حقوق	 على	 التجاوزات	 كل	 مسؤولية	 ))الحكومة	 محملة	
مصدر	ارتياح	لدى	رأس	النظام،	كونها	حّملت	الحكومة	وأجهزة	األمن	فقط	مسؤولية	التجاوزات.	

يعكس	هذا	األمر	تناقض	دوائر	النفوذ	التي	أشارت	إليها	املساملة،	مضيفة:	))طلب	مني	العميد	مناف	
طالس،	بناء	على	رغبة	الرئيس	األسد،	الذهاب	إلى	درعا،	واالستماع	إلى	مطالب	املحتجين	عند	املسجد	
العمري،	حيث	قمت	بلقائهم	في	منزل	الشيخ	أحمد	الصياصنة،	وكتبُت	ما	تحدثوا	عنه	من	مطالب	تبدأ	
بإلغاء	املادة	الثامنة	من	الدستور	السوري،	مروًرا	بتعديل	قوانين	االستمالك	وبيع	األرا�سي	الحدودية،	
وإبعاد	قبضة	األمن	عن	مجريات	الحياة	اليومية،	وانتهاًء	بإقرار	قانون	أحزاب	ُيتيح	الحياة	السياسية	

في	سوريا(()16(. 

ورتبت	املساملة	لقاءين	في	منزلها	مع	شخصيات	من	املعارضة	السورية،	بالتنسيق	مع	مناف	طالس	
إلى	حوار	 التعبير	سلمية،	للوصول	 وبعلم	بشار	األسد،	مع	تعهد	ممثلي	املعارضة	))أن	تكون	وسائل	
ن	السوريين	من	إنجاز	انتقال	سلمي	إلى	نظام	ديمقراطي،	ُينهي	وحدانية	الحزب	الحاكم،	ويسمح	

ّ
ُيمك

من	 عام	 دستوري	خالل	 إصالح	 إلى	 للوصول	 واإلعالم،	 األحزاب	 قانوني	 إنجاز	 مع	 السلطة،	 بتداول	
تاريخه(()17(.	وأكدت	املساملة	في	شهادتها	أن	طالس	))لم	يعترض	على	أي	اقتراح	في	تلك	الجلسة،	ووعد	
بلقاء	قريب	يتم	من	خالله	وضع	خطة	عمل،	على	أن	يبقى	هذا	االجتماع	طّي	الكتمان(()18(،	بعيًدا	عن	

تشويش	الجهات	األمنية	واألجنحة	الرافضة	للحوار	داخل	النظام.	

إال	أنها	فوجئت	بسؤال	املذيعة	على	محطة	mbc	على	الهواء	مباشرة	عن	نتائج	اللقاء	الذي	ُعقد	
في	منزلها،	بعدما	تحدث	املعارض	لؤي	حسين	بتفاصيل	هذا	اللقاء،	فمهد	مع	الضجة	اإلعالمية	التي	
ِبَل	رأس	النظام	املشاركة	بها	عبر	ممثله	مناف	

َ
أثيرت	حول	ذلك،	الغتيال	مبادرة	الحوار	اليتيمة	التي	ق

طالس.	لكن	األمر	لم	يتوقف	عند	هذا	الحد،	إذ	اسُتدعي	عدد	ممن	شاركوا	في	هذا	اللقاء	لالستجواب.	

بتاريخ	8	نيسان/	أبريل	2011	قبل	أن	تكمل	انتفاضة	السوريين	شهرها	األول،	خرجت	املساملة	في	
لقاء	تلفزيوني	عبر	قناة	الجزيرة	لنفي	نظرية	املندسين،	محملة	الحكومة	مسؤولية	كل	ما	جرى،	وحتى	
لو	كان	يوجد	مندسين	حقيقة،	فعلى	األمن	أن	يتدخل	لحماية	الناس	وليس	لقتلهم.	حيث	اتصل	بها	
اللواء	علي	مملوك	مباشرة	ليطلب	إليها	التراجع	عن	اتهام	القوات	األمنية	بقتل	السوريين	املتظاهرين	

)15(		املصدر	نفسه،	ص	38.

)16(		املصدر	نفسه،	ص	42.

)17(		املصدر	نفسه،	ص	44.

)18(	املصدر	نفسه،	ص	44.
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والتصديق	على	سردية	املندسين	التي	ابتكرها،	وحين	رفضت	قال	لها:	»أنت	على	الضّفة	الثانية(()19(،	
ملخًصا	موقف	النظام	الذي	وّزع	السوريين	على	ضفتين؛	األولى	تضم	القتلة	من	أجهزة	أمنية	وعسكريين	
الضحايا،	 مع	 الثانية	 والضفة	 السوريين،	 بقتل	 شاركوا	 كلهم	 وحزبية	 طائفية	 ومليشيات	 وشبيحة	

واختارت	الكاتبة	أن	تكون	معهم،	ومع	الشعب	السوري	في	خياراته	في	أجل	الحرية	والكرامة.	

وكان	على	الكاتبة	أن	تدفع	ثمن	هذا	الخيار	الصعب،	ليس	عبر	الطرد	الوظيفي	فقط،	أو	حتى	تلفيق	
باملستوى	الشخ�سي،	وفي	مستوى	عائلتها	الصغيرة،	حين	 لها،	بل	يجب	تكثيف	األذية	 اتهام	قضائي	
استبيح	منزلها	أكثر	من	مرة،	فسورية	دولة	لم	تعرف	القانون،	وال	قيمة	فيها	لإلنسان	املحكوم	بالخوف	
	من	العين	اليسرى،	وحين	َيغيب	

ً
دائًما،	حين	ُيطفئ	عنصر	أمن	عقب	سيجارته	بوجهها	وأسفل	قليال

القانون	ُيمكن	للسلطة	أن	تنفي	عالقتها	بأي	�سيء	يحدث	من	قبل	شبيحة	أو	عناصر	أمن	متخفين	
تحت	ستار	الشبيحة	وامليليشيات	التي	بدأت	تغزو	البلد	الحًقا.	

وأظن	أّن	الجرأة	التي	كتبت	بها	املساملة	شهادتها	ستحيلها	إلى	وثيقة	مهمة	للمستقبل	ولآلخر	الذي	
لم	يعش	في	سورية	أو	يعرفها،	حيث	أشارت	في	واقعة	ثانية	إلى	دورية	أمن	اقتحمت	منزل	العائلة	بغيابها،	
أن	يجثو	على	 )17(	عاما،	 ابني	مجد	 الستائر…	طلبوا	من	 …	قيدوا	زوجي،	وأغلقوا	

ً
ليال الواحدة	 ))في	

ركبتيه	ويداه	إلى	الخلف،	ووضع	أحد	العناصر	فوهة	مسدسه	على	جبينه،	وآخر	وضع	فوهة	بندقيته	
الروسية	التي	لقمها	على	مسمع	منه	على	رأسه	من	الخلف،	طالبين	من	والده	أن	يُعّد	حتى	الرقم	ثالثة	

ليصار	إلى	إعدامه(()20(.

بهذه	 تتوقف	 لن	 املشهد	 هذا	 آثار	 لكن	 املجموعة،	 وانسحبت	 الجريمة،	 أوقف	 هاتفي	 اتصال	
الالوعي	 أو	 العميق	 الوعي	 وفي	 واملشاعر	 الذاكرة	 مستوى	 في	 الالحقة	 آثاره	 تتوقف	 ولن	 البساطة،	
ألشخاص	عاشوا	هذه	التجربة،	وفي	شهادة	املساملة	كثير	من	التفاصيل	التي	مّرت	بها	أو	عاشتها	هي	
وعائلتها،	وأهمية	أي	شهادة	شخصية	أنها	ترتبط	بكاتبها	مباشرة،	فال	يستطيع	أي	شخص	آخر	غير	
الشاهد	املعني	كتابَتها،	لذلك	جاءت	هذه	الشهادة	مشحونة	بالصدق	واأللم،	وجارحة	وصادمة	للقراء.	

لكّن	الكاتبة	لم	تدع	ذاتها	تسترسل	في	املستوى	الشخ�سي	للمشاعر	واالنفعاالت،	خاصة	أنها	أوردت	
تلك	الرواية	ضمن	فقرة	بعنوان	)دخولي	االئتالف(،	لتحدثنا	عن	دقة	ظرفها	الخاص	والعائلي،	الذي	
تزامن	مع	تجربة	انتقالها	إلى	العمل	السيا�سي	املباشر	في	إطار	املعارضة	السورية،	فعرضت	تفاصيل	
دخولها	االئتالف:	))نعم	أنا	واحدة	ممن	جاءت	إلى	ائتالف	ال	تعرف	عنه	شيًئا،	وفرضتني	قوة	خارجية	

)19(	املصدر	نفسه،	ص	46.

)20(	املصدر	نفسه،	ص	58.
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قّر	املساملة	أن	هذا	االعتراف	قاٍس،	
ُ
كحال	غيري	من	الذين	تّم	اقتراحهم	أيضا	من	دول	أخرى(()21(،	وت

لكنه	واجب	عليها	قوله	لتأكيد	مدى	التداخالت	في	ثورة	انطلقت	من	الشعب	السوري،	وانقلبت	عليه.

في	القسم	األول	من	الكتاب	))من	الصراع	في	سوريا	إلى	الصراع	على	سوريا((	تسير	بنا	الكاتبة	من	رحلة	
	إلى	االنكسارات،	وتراكم	الخيبات	

ً
األمل	وفرحة	شباب	سورية	الذين	هتفوا	للحرية	واملساواة،	وصوال

مواقف	 في	 التي	حصلت	 الكبيرة	 واالنزياحات	 قضيتنا،	 قضيتهم/	 	
َ
عدالة الدولي	 املجتمع	 إثر	خذالن	

واستراتيجيات	دولية	وإقليمية،	جاءت	غالًبا	بتخطيط	أميركي	لتوريط	تلك	الدول	من	مثل	روسيا	وإيران	
وبصورة	 املنطقة،	 في	 واملجتمع	 الدولة	 ُعرى	 ولتفكيك	 	،

ً
أوال الستنزافها	 السوري،	 الصراع	 في	 وتركيا	

	،
ً
ومعارضة نظاًما	 السوريين	 أيدي	 ))من	 السورية	 القضية	 خذت	

ُ
أ حيث	 والعراق.	 سورية	 في	 خاصة	

بسبب	تردي	واقع	الطرفين	وتخبطهما	وارتهاناتهما	إلرادة	األطراف	الدولية	واإلقليمية	الخارجية(()22(. 
أّن	 املساملة	 تضيف	 إذ	 من	مسؤولياتها،	 املعارضة	 الصعب	 الخارجي	 الشرط	 هذا	 ُيعفي	 أن	 دون	 من	
هذه	املعارضة	))ما	زالت	بحاجة	إلى	توسيع	إطارها	ليشمل	أوسع	قطاع	من	السوريين	املؤيدين	للثورة،	
الشتات،	 وفي	 الداخل،	 في	 السوريين	 مجتمعات	 وبين	 بينها	 الجسور	 ومّد	 وهيئاتها،	 أحوالها،	 وتطوير	
كما	أنها	بحاجة	إلى	استعادة	خطابها	األول	املتعلق	بإسقاط	النظام	االستبدادّي،	وإقامة	دولة	مدنّية	
ديمقراطّية	تكفل	لجميع	األفراد	من	مواطنيها	العيش	بحريٍة	ومساواة،	...	على	أسٍس	وطنية،	وليس	على	

أسٍس	حزبية(()23(. 

وهو	ما	أفردت	له	القسم	الثاني	من	كتابها	بعنوان:	))عن	واقع	املعارضة	ونقدها((،	حيث	يمكننا	
مالحظة	كثير	من	التداخل	في	موضوعات	الكتاب،	لترابطها	موضوعًيا،	وفي	سياق	الحدث	السوري،	
حيث	تابعنا	في	املقدمة	وفي	شهادتها	وفي	القسم	األول	كثيًرا	من	نقد	املعارضة،	ووجدت	الكاتبة	أهمية	
إفراد	قسم	خاص	لنقدها،	وال	سيما	ما	يتعلق	بتجربتها	ضمن	االئتالف،	ما	َيمنُح	نقدها	صدقية	وأهمية	
كبيرة،	مع	تركيز	على	موضوعي	األسلمة	والعسكرة	التي	أخذت	الثورة	من	شعاراتها	األولى	ومن	خطابها	

الوطني	إلى	مطارح	ال	تنتمي	لثورة	السوريين	وال	لطموحهم.

باملعنى	 ومتعّصب	 الديني،	 باملعنى	 طائفي	 أيديولوجي	 طابع	 ذات	 مجموعات	 عن	 الكاتبة	 تتحدث	
العنفي،	))وال	تدخر	جهًدا	في	سبيل	إغراق	مجتمعات	السوريين	بأفكارها	ومفاهيمها،	وخصوًصا	بعد	
أن	باتت	موجودة	على	شكل	ميليشيات	مسلحة،	أو	تستند	إليها	لبناء	استطاالت	مدنية	وخدمية،	وهي	
تمارس	أدواًرا	قيادية	في	االئتالف	الوطني	لقوى	الثورة	واملعارضة،	وفي	كثير	من	األساسيات	تخطف	

)21(			املصدر	نفسه،	ص	59.

)22(	املصدر	نفسه،	ص74.

)23(		املصدر	نفسه،	ص	75.
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قراره،	وهو	ما	أسس	لكياناتها	)الحزبية(	املؤّدلجة	داخل	املناطق	السورية	التي	ُسّميت	محررة(()24(.

ضمن	 بالثورة	 تعترف	 أغلبها	 املسلحة	 والفصائل	 الجهادية	 املجموعات	 هذه	 أّن	 من	 الرغم	 وعلى	
تصوراتها	الخاصة	واأليديولوجية	لهذه	الثورة،	لكّن	األخطر	الجماعات	الجهادية	التي	حملت	انتماءاتها	
وطًنا،	 بسورية	 أو	 الثورة	 بأهداف	 تعترف	 أّن	 دون	 من	 إلى	سورية	 الخاصة	 األيديولوجية	 ومنظوماتها	
اإلمارة	 أجل	سوريا	 من	 يقاتل	 ديمقراطية،	عمن	 دولة	 أجل	سوريا	 من	 يقاتل	 من	 فرز	 ُيمكن	 و))كان	
القادمة	مع	 ُيدركوا	حجم	األخطار	 أن	 السوريين،	معارضين	وموالين،	 لكّل	 يمكن	 كان	 	.... اإلسالمية،	
إلى	 هللا،	 حزب	 ميليشيات	 تحمله	 الذي	 الفقيه	 والية	 مشروع	 من	 بدًءا	 الطائفية،	 الدينية	 املشاريع	

مشروع	الدولة	اإلسالمية،	وإمارات	النصرة	الفرع	السورّي	للقاعدة(()25(. 

أتفق	مع	الكاتبة	في	مجمل	ما	ذهبت	إليه	من	انتقادات	قاسية	لهذه	املعارضة	البائسة،	وتمثيلها	
بالنقد	السلبي	لهذه	املعارضة،	بل	فاجأتنا	بكثير	مما	أوردته	عن	 الرئيس	)االئتالف(،	وهي	لم	تكتِف	
دعوات	إلصالح	هذه	املعارضة	أو	تطويرها،	حيث	أفردت	فقرة	مستقلة	لذلك	بعنوان	)نقد	املعارضة	
االئتالف	 إصالح	 لعملية	 ضرورية	 تعدها	 التي	 األسس	 من	 مجموعة	 فيها	 حددت	 وإصالحها()26(،	
وتطويره،	وهي	كما	وردت	بتفصيل	واٍف	ضمن	هذه	الفقرة:	املطابقة	بين	الدور	والبنية،	واملطابقة	بين	
الهيئة	ودورها،	واملطابقة	بين	الثورة	وخطابها،	وبين	البنية	والديمقراطية،	وبين	السيا�سي	والعسكري،	
النقد	 إلى	تعزيز	مكانة	املرأة	في	االئتالف،	واعتماد	مبدأ	 وبين	مصالحنا	وعالقاتنا	الخارجية،	إضافة	

واملسؤولية	واملحاسبة.	

وقد	أشارت	املساملة	في	التقديم	للفقرة	السابقة،	أنها	تعرض	بعًضا	من	كتاباتها	النقدية	لكيانات	
،	وهي	مواد	منشورة	في	زمن	وجودها	ضمن	االئتالف	وحتى	استقالتها	

ً
املعارضة،	تأكيًدا	لدورها	إعالمية

املعارضة	 هذه	 املدة	 تلك	 في	 دعوتها	 يدفعنا	الحترام	 توضيح	ضروري	 وهو	 	،2017 فبراير	 في	شباط/	
صلح	أمورها،	ويجب	التأكيد	أّن	كل	األسس	التي	أشارت	إليها	املساملة	هي	مسائل	مهمة	في	العمل	

ُ
كي	ت

السيا�سي،	على	الرغم	من	يقيني	بأّن	هذه	املعارضة	الراهنة	عاجزة	عن	مجرد	التفكير	باإلصالح،	بل	
هي	بنى	غير	قابلة	لإلصالح،	وستبقى	أهمية	وضع	أسس	لعملية	إصالح	املعارضة	محض	أفكار	مهمة	
برسم	معارضة	يمكن	أن	تولد	في	زمن	قادم،	لكنها	بالتأكيد	ليست	هذه	املعارضة	الراهنة	التي	سبرت	
في	 السياسية	 الطبقة	 لهذه	 آن	 ))لذا	 رحيلها،	 بضرورة	 تطالب	 جعلتها	 بدقة	 وعجزها	 عيوبها	 الكاتبة	
تيح	املجال	لغيرها	ليقوم	بما	ُيفترض	أن	يقوم	به،	وأال	

ُ
املعارضة	أن	تعتذر	لشعبها،	وأن	تتنحى،	وأن	ت

)24(		املصدر	نفسه،	ص	96.

)25(	املصدر	نفسه،	ص	120.

)26(	املصدر	نفسه،	ص	125.
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ت	الثورة	كمنتج	قابل	للبيع	مقابل	املنافع	
ّ
نجد	أنفسنا	كسوريين	أمام	إعادة	تدوير	لشخصيات	استغل

الشخصية(()27(. 

توقفت	 التي	 املفاوضات	 شأن	 في	 آخر	 فشل	 يظهر	 والسياسية	 العسكرية	 املعارضتين	 فشل	 مع	
معها	الكاتبة	في	القسم	الثالث:	))بين	الثورة	واملفاوضة((،	حيث	انتقلت	كل	أمراض	هذه	املعارضة	إلى	
كلت	للتفاوض،	إذ	قدمت	املعارضة	قياداتها	الفاشلة	لقيادة	تجربة	التفاوض	من	دون	

ُ
الهيئات	التي	ش

أن	تمتلك	خبرة	كافية	أو	مجرد	رؤية	وطنية	لواقع	الثورة	وآمال	السوريين،	أو	توحيد	خطاب	منصاتها	
	عن	التوافق	في	ما	بينها	على	

ً
كلها	وممثليها	بالحد	األدنى	في	مواجهة	وفد	النظام،	بل	كانت	عاجزة	أصال

	ممثلين	عن	الجهات	التي	عينتهم،	
ً

تمثيل	حقيقي	للثورة،	ألّن	أعضاء	الهيئة	العليا	للتفاوض	كانوا	أصال
وهذا	األمر	ينطبق	على	اللجنة	الدستورية	أيًضا،	بحيث	انتقلت	املفاوضات	من	صيغة	الرعاية	الدولية	
في	جنيف	إلى	صيغة	الرعاية	الروسية	في	آستانة،	ومن	ثم	في	سوت�سي.	وبعد	أن	أكدت	ضعف	فاعلية	
املعارضة	تابعت	))أن	األمر	ال	يتعلق	بموازين	القوى	بين	املعارضة	والنظام،	فقط،	...	وإنما	يتعلق	أكثر	
قرار	 اتخاذ	 أو	 الصراع،	 ديمومة	 واإلقليمي،	على	 الدولي	 التوافق	 أو	 االختالف	 بمدى	 املنشود	 بالحل	

حاسم	بوقفه(()28(.

السوريين	 مواطنينا	 وإلى	 ))إلينا	 الرابع:	 القسم	 في	 خاصة	 وبصورة	 دائًما،	 جرأتها	 للكاتبة	 وُيسجل	
	إلى	تموضعها	السوري،	فأكراد	سورية	

ً
رد((،	حين	استعادت	املسألة	الكردية	املسكوت	عنها	طويال

ُ
الك

ا	كبيرين،	ليست	إشكالية	إحصاء	
ً
هم	جماعة	قومية	عانت	منذ	زمن	الوحدة	وحتى	اآلن	ظلًما	وتهميش

	مستمًرا	بكثير	من	املعاناة	الفردية	والقومية،	))إن	قضية	الكرد	كشعب،	ال	
ً

عام	1962،	إال	تفصيال
يمكن	اختصارها	بمجرد	االعتراف	بمواطنتهم،	وبمساواتهم	مع	املواطنين	اآلخرين،	إذ	إن	ذلك	يفترض	
أيًضا	االعتراف	بخصوصيتهم	القومية	كشعب،	بلغتهم	وثقافتهم،	وبكل	الحقوق	التي	تتعلق	بالحق	في	
التنظيم	والتعبير،	ألن	ذلك	يأتي	من	االعتراف	في	الدستور	باملواطنة	الحرة	واملتساوية	للجميع	رجاال	

ونساء،	وهذا	ينطبق	على	األكراد	كأفراد	وكجماعة	قومية(()29(.

يمكن	 السوري،	 النظام	 إشكاالت	 من	 ولكثير	 القضية	 لهذه	 األسلم	 الحل	 أن	 مساملة	 وافترضت	
موارد	 بتوزيع	 أوسع	 عدالة	 تتيح	 املركزي،	 االستبداد	 نظام	 نقيض	 بوصفها	 )الفدرالية(	 من	 يبدأ	 أن	
ه	))ُيفترض	بالكرد	وجميع	السوريين	االبتعاد	عن	حصر	الفيدرالية	بالجانب	اإلثني،	

ّ
	أن
ً
البالد،	موضحة

ومحاربتها	على	أنها	مقدمة	للتقسيم،	ألن	الفيدرالية	تقوم	على	أساس	جغرافي	وليس	على	أساس	إثني	
)27(		املصدر	نفسه،	ص	18. 

)28(	املصدر	نفسه،	ص	159.

)29(		املصدر	نفسه،	ص	203.
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أو	طائفي،	والنظام	الفيدرالي	الذي	ُيَعّد	دعامة	للديمقراطية	كونه	يقف	سًدا	أمام	االستبداد	والنمو	
يحصل(()1(،	 كان	 كما	 والخدمات،	 للموارد	 الظالم	 التوزيع	 وأمام	 البلد،	 مناطق	 بين	 املتوازن	 غير	
الخدمية	والتنموية	من	 إدارة	شؤونها	 في	 تمنح	األقاليم	سلطات	واسعة	 الفدرالية	 الدولة	 أّن	 مؤكدة	
السيادية	من	مثل	 بالشؤون	 املركز	 يحتفظ	 ما	 في	 الداخلي،	 األمن	 إلى	 	

ً
التعليم	والصحة	وصوال مثل	
الدفاع	واالقتصاد	والخارجية.	

خاتمة: ))سوريا التي نريد أو سوريا املمكنة(( 

في	هذه	الخاتمة	القصيرة	تطالب	املساملة	بتحديد	إجماعات	املعارضة	السورّية	وتوافقاتها	بصورة	
ا	من	األسئلة	األساس	في	قضيتنا	السورّية:	))ما	هو	

ً
أساس،	والعمل	على	زيادة	هذه	التوافقات	انطالق

إلى	خالص	ال	رجعة	عنه	من	نظام	استبدادي	احتكر	 الطريق	 إليها؟	وكيف	 التي	نذهب	 شكل	سوريا	
السياسة	والفضاء	العام	واملوارد،	واختزل	الوطن	والدولة	والسيادة	والشعب	في	كر�سّي	رئاسته،	وفّتت	

ُبَناه	على	أسس	طائفّية	ووالءات	سياسّية؟(()2(. 

وتقترح	الكاتبة	ست	نقاط	أساس	من	أجل	تقديم	رؤية	محددة	ملستقبل	سورية	ودستورها	الجديد،	
ثالث	 في	 التفصيل	 من	 ب�سيء	 وردت	 املستقبل،	 لسورية	 التأسيسية	 الوثيقة	 تسميته	 يمكن	 ما	 أو	

صفحات:)3(  

.
ً
:	وحدة	سورية	شعًبا	وأرًضا	ودولة

ً
أوال

وأن	 الشعب،	 من	 سلطتها	 تستمد	 الدولة	 أن	 يعني	 وهذا	 الجمهوري،	 النظام	 على	 التأكيد	 ثانًيا:	
السيادة	تنبع	من	الشعب	من	خالل	ممثليه	املنتخبين	في	البرملان.

ا:	فكرة	املواطنة	وهي	تقوم	على	املواطنين	األحرار	املتساوين،	وهذا	ال	يعني	طمس	حالة	التنوع	
ً
ثالث

والخصوصيات	الطائفية	أو	اإلثنية،	بل	يعني	تقديم	الهوية	السورية	على	االنتماءات	األخرى،	لكن	على	
أساس	املساواة،	بغض	النظر	عن	االنتماءات	األخرى.	

)1(	املصدر	نفسه،	ص	206.

)2(		املصدر	نفسه،	ص	227.

)3(	املصدر	نفسه،	ص	-229 -230 231.



مراجعات الكتبالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

724

رابًعا:	أن	يقوم	النظام	السيا�سي	على	الفصل	بين	السلطات	واحترام	الدستور	)الذي	يتم	االتفاق	
عليه(،	وتداول	السلطة	عبر	االنتخابات	وحرية	األحزاب	واحترام	حقوق	اإلنسان	ومساواة	املرأة	بالرجل.

خامًسا:	املحافظة	على	مؤسسات	الدولة،	مع	وجوب	إعادة	تشكيل	املؤسسات	األمنية	والعسكرية،	
بحيث	يكون	التنسيب	والهيكلة	على	أساس	الكفاءة	والنزاهة	واحترام	القانون	وحقوق	اإلنسان	وتحمل	

املسؤولية	والخضوع	للمحاسبة.

سادًسا:	لقد	طالبت	الثورة	السورية	ال	بإنهاء	حكم	االستبداد	فحسب،	وإنما	بالتأسيس	لنظام	حكم	
آخر	يضمن	عدم	إعادة	إنتاج	النظام	الحالي	أيًضا،	...	بوضع	دستور	جديد	لنظام	حكم	جديد	يؤسس	

لدولة	املواطنين	األحرار	املتساوين،	دولة	املؤسسات	والقانون،	وليست	دولة	الرئيس	أو	الحاكم.

في	النهاية	يبقى	كل	ذلك	اجتهاد	مهم	ضمن	كتاب	غنّي	في	موضوعاته	وأسئلته	والقضايا	التي	تطرق	
إليها،	بحيث	يصعب	تناولها	في	أي	دراسة	أو	عرض	مبسط،	وهي	عموًما	قضايا	مصيرية	بالنسبة	إلى	
السوريين	عموًما	بغض	النظر	عن	االتفاق	مع	رأي	الكاتبة	أو	الخالف	معها،	إذ	يكتسب	الكتاب	أهميته	
في	تحفيز	القارئ	على	إعادة	التفكير	في	كثير	من	املسلمات	والبدهيات	التي	مررنا	بها	على	عجالة،	وبعضها	
ما	زال	يحكم	مصيرنا.	ويسجل	للمساملة	أنها	على	الرغم	من	سوداوية	املشهد	السوري	كله،	والصعوبات	
دت	

ّ
أك الجميل،	 التفاؤل	 تمتلك	شحنة	من	 زالت	 ما	 واملوضوعي،	 الشخ�سي	 باملستويين	 التي	عاشتها	

عليها	في	مقدمة	كتابها،	))لهذا	فإن	ما	أعتقده	وأنا	أكتب	هذه	السطور،	والنظام	يحتفي	بانتصاراته	
العسكرّية	على	الفصائل	املسلحة	بأيديولوجياتها	املختلفة،	إسالمية	ومتطرفة	وحتى	)جيش	حر(،	أن	
من	ُهِزَم	أمام	النظام	هو	َمْن	ُيشبهُه	وليس	من	ُيشبُه	السوريين،	ألن	الثورة	بفكرها	كانت	تتوخى	إقامة	
دولة	املواطنين	األحرار	املتساوين،	وهذه	ال	ُيمكن	أن	ُتهزم،	ربما	تتأخر	بطرح	ثمارها،	لكّنها	أبًدا	تبقى	

مشتعلة	داخل	قلوب	السوريين	األحرار(()4(.

)4(		املصدر	نفسه،	ص	47.




