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السياسية وقضية الديمقراطيَّة في سوريا
راىن المعارضة
َّ

طارؽ عزيزة

مقدمة:
()1

جرل إعداد ىذه الكرقة بغية إثارة النقاش حكؿ أداء المعارضة السكرٌية

السياسي المكاكب لمثكرة السكرٌية

أف الثكرة اندلعت بيدؼ الخبلص مف الديكتاتكرية كاالنتقاؿ
بمختمؼ مراحميا
كتحكالتيا ،انطبلقان مف قناعة مفادىا ٌ
ٌ
و
بالببلد إلى و
كيدؼ ليا ،بأحزابيا كتحالفاتيا ،خبلؿ سنكات
نظاـ ديمقراطي ،األمر الذم طالما أعمنتو المعارضة

فإف مطمب النقاش الرئيس يتمحكر حكؿ مدل انسجاـ األداء السياسي لممعارضة مع قضية
نضاليا السابؽٌ .
"الديمقراطيَّة" اليدؼ المشترؾ ليا كلمثكرة ،كتاليان اقترابيا أك ابتعادىا عف تحقيؽ اليدؼ ،كأسباب كمكامف القكة
كالضعؼ ،كالنجاح كالفشؿ في ذلؾ.

محاكر لمنقاش ،ستغنييا
محددة تسيـ في كضع
تقدـ أجكبةن بقدر ما تطرح أسئمة كاشكاالت
ٌ
الكرقة ال ٌ
ى
عامان مكج انز ألبرز مبلمح المعارضة (غير
مداخبلت كحكارات السادة المشاركيف في الكرشة ،غير أنيا ٌ
تقدـ عرضان ٌ

مرت بيا الثكرة السكرٌية ،بغية ربط النقاش كتقكيـ أداء المعارضة ككيفية
المسمحة) كتقسيماتيا ،ثـ
التحكالت التي ٌ
ٌ
احؿ مح ٌد و
يدعي مطابقة الكاقع
دة .عمى ٌأنو
استجاباتيا لمكاقع
المتغير عبر مر ى
عرض قاب هؿ لمنقاش كلمنقد ،فيك ال ٌ
ه
ٌ
و
نيائي وة بيف المعطيات ،بقدر ما يحاكؿ ضبط المكضكع بحيث يمكف بحث أداء المعارضة في
تمامان ،كال رسـ
حدكد ٌ
ضكء تمرحؿ الثكرة كانعطافاتيا.

التقميدية" و"المعارضة الجديدة"
"المعارضة
ّ
مف المفردات ا لتي أفرزتيا الثكرة في أشيرىا األكلى ككجدت طريقيا لمتداكؿ ،التمييز بيف معارضتيف:

اسية
"المعارضة
السي ٌ
التقميدية" ك"المعارضة الجديدة" .ييقصد باألكلى ،األحزاب كالتحالفات ٌ
ٌ
اإلسبلمية
األيديكلكجية :القكمية ك
ذات الحضكر البارز في المعارضة ،بمختمؼ ألكانيا
ٌ
ٌ

الشخصيات المستقمٌة
ك
ٌ
الية،
اكية كالميبر ٌ
كاالشتر ٌ

التجمع الكطني الديمكقراطي ،كاعبلف دمشؽ ،كاإلخكاف المسمميف ،كعدد مف المعارضيف المستقميف مف
كأحزاب
ٌ
كدينية كغيرىا .يعكد تاريخ ىذه المعارضة
أكاديميةه كفكرٌية
ات
مشارب أيديكلكجية مختمفة ،مف بينيـ
شخصي ه
ٌ
ٌ
ٌ
و
عقكد خمت .في المقابؿ ،تعني "المعارضة الجديدة" الشباب المنتفض
كنشاطيا السياسي المناىض لمنظاـ إلى
عمى األرض ،كالناشطيف عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى شبكة اإلنترنت ،سكاء في تغطية الحراؾ الميداني

اإللكتركنية،
إعبلميان ،أك تنسيؽ أنشطتو كالدعكة الكثيفة لممشاركة في فعالياتو ،حيث برزت بعض المكاقع
ٌ
كصفحات الثكرة عمى مكقع فيسبكؾ.

1

التقميدية" ك"المعارضة الجديدة" ،عمى نحك ما سيأتي بيانو ،كىي تتناكؿ "المعارضة التقميدية".
 تمٌّز الورقة بٌن "المعارضةٌ
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التقميدية" ذاتيا ،إال ٌأنيـ
أشخاص ينحدركف مف أكساط "المعارضة
جزهء ىاـ مف "المعارضة الجديدة" ىـ
ٌ
ه
تطكر األحداث في الشارع ،فآثركا العمؿ عمى األرض بالتنسيؽ مع
انتقدكا أداءىا كطريقة استجابتيا كتعاطييا مع ٌ

تكزع معظميا
الشباب الثائر .في ذلؾ الحيف ،تمثٌمت "المعارضة الجديدة" بشكؿ أساسي في "التنسيقيات" ،كالحقان ٌ
التجمعات
تنسيقيات الثكرة السكرٌية" كسكاىما مف
تجمعيف كبيريف ،ىما "لجاف التنسيؽ المحمٌية" ك"اتٌحاد
ٌ
ٌ
عمى ٌ

سمي "معارضة الداخؿ"
ٌ
الشبابية ،كتجمع "نبض" مثبلن .عمى مستكل آخر ،انقسمت كبل المعارضتيف بيف ما ٌ
ك"معارضة الخارج".
اتفاق ..واختالفات
بأنيـ
أف الجميع (التقميدٌييف كالجدد ،معارضة الداخؿ كالخارج) متفقكف ،في الخط العاـٌ ،
بادئ األمر ،ظير ٌ
يعارضكف النظاـ القائـ كيسعكف لمخبلص مف االستبداد ،كاقامة ن و
ظاـ ديمكقراطي في سكريا .لـ يطؿ األمر حتى
تبيف االختبلؼ كالخبلؼ الحاد حكؿ التفاصيؿ ،أكاف حكؿ سبؿ الكصكؿ إلى اليدؼ ،أك حتى في جزوء غير و
قميؿ
ٌ

الخبلفات كاالختبلفات بيف "المعارضات" المختمفة كضمف كؿ منيا،
مف مضمكنو .فمنذ األشير األكلى ،برزت
ي
حكؿ مقاربة ا ألحداث المتسارعة كالمعطيات المستجدة ،كالمكقؼ مف الحكار أك التفاكض مع النظاـ ،كمف دكر
الخارج ،ثـ حكؿ العسكرة كالعمؿ المسمح ،كالحقان الظاىرة الجيادية .بعباروة أخرل ،لـ يتكقؼ يكمان الجدؿ كاالختبلؼ

بشأف سبؿ إسقاط النظاـ ،كتاليان التحالفات كاألكلكيات التي تخدـ قراءة كؿ فريؽ .يضاؼ إلى ما سمؼ التباس
المكاقؼ كالرؤل حكؿ مستقبؿ الببلد ،كشكؿ النظاـ السياسي المقبؿ لسكريا ما بعد األسد ،عدا عف "ترحيؿ" و
كثير
مف نقاط الخبلؼ الجكىرٌية إلى ما بعد سقكط النظاـ.
و
و
لنظاـ
أف اليدؼ المفترض ىك التأسيس
التنكع ى
حيكية كعافية ،كال ٌ
دليؿ ٌ
سيما ٌ
بكجو عاـ ،ييفترض أف يككف ذلؾ ٌ
لكف الكاقع يشير إلى خبلؼ ذلؾ ،فقد زاد تبايف كجيات
ديمكقراطي ٌ
التنكع كيغتني باالختبلؼٌ .
تعددم ييبنى عمى ٌ
النظر (بؿ تبايف األىداؼ كالسياسات) مف االنقسامات في صفكؼ المعارضة المنقسمة أصبل ،فمـ تتٌجو نحك
قدمتيا
ىيأىا الشارع الثائر ،كال إلى التاريخ النضالي كالتضحيات التي ٌ
يخية التي ٌ
االرتقاء إلى مستكل المحظة التار ٌ
طكاؿ و
عقكد في مقارعة االستبداد.
تكاثرت المبادرات كالمقاءات كالمؤتمرات كالتحالفات ..التي أطمقتيا مختمؼ جماعات كشخصيات المعارضة

الدكلية أك تمؾ ،بما يعنيو ذلؾ مف انخراط
في الداخؿ كالخارج ،كدائمان برعاية كاحتضاف ىذه القكل
اإلقميمية ك ٌ
ٌ
"المعارضات" في سياسات الرعاة اإلقميمييف كالدكلييف حياؿ "الممؼ السكرم".
أطياؼ متنكعةه مف "المعارضات" آنفة
أف المؤتمرات كالمقاءات ،في نسخيا األكلى ،ككانت تشارؾ فييا
ه
البلفت ٌ
أف المجتمعيف في كؿ منيا "يمثٌمكف أنفسيـ فقط" ،إال ٌأنيا "تدعـ
الذكر ،كانت تؤ ٌكد ٌأنيا "ال تمثٌؿ الشعب السكر َّ
م" ك ٌ
تغير الحاؿ مع
تعممت بعد لفظة "ثكرة") فيي تعتبر نفسيا "جزءان منيا" .ىكذا ،إلى أف ٌ
االنتفاضة" (لـ تكف قد ٌ
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عي
ضـ أطيافان مف مختمؼ المعارضات ،كقي ٌدـ بكصفو "الممثؿ الشر َّ
ظيكر "المجمس الكطني السكرم" ،كأيضان ٌ
الكحيد لمشعب السكرم" ،كبات االستقطاب بينو (كالحقان االئتبلؼ الكطني لقكل الثكرة كالمعارضة) ،كبيف "ىيئة
التنسيؽ الكطنية لقكل التغيير الديمكقراطي" ،كما بينيما مف تجم و
عات كتشكيبلت ،لم يسمم أي من كل ىؤالء من
ٌ
ٌ
االنشقاقات واالنقسامات واالنسحابات..
تحوالت والثورة وانعطافاتيا
ّ
و
عمى امتداد ما يزيد عمى أربعة أعكاـ كنصؼ العاـ ،مرت الثكرة السكرية بتحك و
حادة ،يمكف
الت ك
انعطافات ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
نعددىا تباعان مع إشا ورة سر و
و
يعة لمكاقؼ
احؿ انحدارٌي وة ،ال تخمك مف
تقسيميا إلى أربع مر ى
تداخؿ فيما بينياٌ ،
المعارضة حياليا:
و
و
السيما في األسابيع األكلى،
الشعبية
 )1االنتفاضة
السممية :مع استثناءات قميمة ،فإف تمؾ المرحمة شيدت ،ك ٌ
ّ
ّ
تم ٌكؤ المعارضة في المحاؽ بركب الشارع المنتفض ،كلـ تتمكف مف استثمار رأسماليا السياسي المعارض،
الشعبية األكسع ،كصكالن لظاىرة "معارضات الفنادؽ كالمؤتمرات كالبيانات
فاستمرت عزلتيا عف القطاعات
ٌ
ٌ
كالفضائيات" فيما بعد.

 )2العسكرة وبروز الطابع اإلسالمي :تراكحت المكاقؼ باختبلؼ المعارضات بيف احتضاف العسكرة أك
التحذير منيا ،ككذلؾ بيف تبرير الطابع اإلسبلمي تارةن كتبنيو كتشجيعو تارةن أخرل .كتراجع ثقؿ "التيار
الديمقراطي" لصالح اإلسبلـ السياسي بتبلكينو المختمفة.
 )3صعود الظاىرة الجيادية :إدانة كاستنكار في البداية ،ثـ اعتبار قطاعات مف المعارضة أف فئات مف
"المجاىديف" ىـ جزهء مف الثكرة ،مع استمرار فريؽ مف المعارضة في إدانة الظاىرة عمى طكؿ الخط.
كتخبطه كعدـ كضك وح في المكاقؼ نتيجة
إنكار
 )4مالمح الحرب
ٌ
ّ
األىمية وتقاسم مناطق السيطرة والنفوذ :ه
عدـ السيطرة أك حتى غياب التنسيؽ بيف المعارضة كبيف القكل الممسكة فعميان باألرض.
أف الطابع العاـ الذم كاف طاغيان في كؿ مرحمة ،كدفعنا إلى ىذا التقسيـ النظرم ،كاف يتأثر صعكدان
نرل ٌ
الكحشي مف قبؿ النظاـ ،كتدخبلت الخارج (المساند لمنظاـ أك
كخارجية ،تشمؿ القمع
داخمي وة
امؿ
َّ
كىبكطان بجممة عك ى
ٌ
ٌ
الخاصة ببعض الجيات التي رأت في األكضاع
كردات فعمو ،ثـ األجندات
لممعارضة) ،مرك انر باستجابات الشارع ٌ
ٌ

السكرٌية فرصتيا لتنفيذ مشاريعيا .كلع ٌؿ كضعان بالغ الخطكرة بات يستدعي التكقؼ عنده ،كىك تجريد الثكرة مف
ىدفيا (التغيير الديمكقراطي) ،كتخفيضو إلى إسقاط النظاـ فقط.
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أن المعارضة السوريّة بوصفيا طرفاً سياسيّاً ،أسيمت ،بيذا القدر أو ذاك ،في دفع الثورة نحو
نفترض ّ
ىذه الوجية االنحداريّة ،من مرحمة إلى أخرى ،والتي ابتعدت بالشعب السوري أكثر فأكثر عن أىداف ثورتو

التحرريّة وحمم الديمقراطيَّة المنشود ،فغدت صراعات المصالح الخارجيّة ،ومشاريع المجاميع الجياديّة عمى
اختالفيا ،ىي أبرز ما يميّز المشيد السوري الراىن ،وىذا يضع قضية "الديمقراطيَّة" ،والتزام القوى التي تعمن
إيمانيا بيا عمى المح ّك.

التقميدية"،
كبالنظر إلى ككف "المعارضة
ٌ
و
و
أيديكلكجيات كتجارب
كمؤسسات ك
سياؽ بنى
ابتداء،
المدخؿ المبلئـ لمنقاش يتطمٌب البحث،
ن

كتاليان تشكيبلتيا كتحالفاتيا المستجدة ،لـ ً
تأت مف فراغ ،كانما في
أف
تنظيمي وة قائمة في الماضي كمستمرة في الحاضرٌ ..
ٌ
فإننا نرل ٌ
في:

التنظيمية ،ثم في سموكيا فيما بينيا ،وكذلك
موقع "الديمقراطيَّة" في أدبيات المعارضة ،وفي بناىا وحياتيا
ّ
في عالقتيا مع الشارع المنتفض ،ومدى انسجام كل ذلك أو عدمو مع المفاىيم الديمقراطيَّة
نتوجو بو إلى السادة المشاركين إلغنائو بمداخالتيم وحواراتيم التي نفترض أف تقارب
وىو الموضوع الذي ّ
و
نماذج كأمثمة مف تجاربيـ السياسية .لعؿ االنطبلؽ مف مدخؿ كيذا سيساىـ في اإلضاءة عمى تساؤ و
شكاالت
الت كا
ٌ
سيستكمؿ نقاشيا الحقان ،مف مثؿ:
ٌ
عدة مرتبطة بسؤاؿ الديمقر ٌ
اطية ،ي

و
اطي في
 ماذا فعمت المعارضة مف أجؿ تركيز زخـ الشارع كتكجيو حركتو في
اتجاه يخدـ التغيير الديمكقر َّ
سكريا ،القضية التي ييفترض أنيا كانت تحظى ،أك تكاد ،بإجماع أطياؼ المعارضة كافٌة؟
التقميدية" مع "المعارضة الجديدة" (الشابة) ،كىؿ استطاعت كسب ثقتيا كاإلفادة
 كيؼ تعاممت "المعارضة
ٌ
مف ديناميتيا كفعاليتيا في الشارع؟
 ما حقيقة الخبلفات بيف تشكيبلت المعارضة المختمفة ،كما سر استمرار حالة االنقساـ كالتشرذـ في
أكساطيا ،إذا ما كانت تسعى بالفعؿ كراء األىداؼ ذاتيا ،مف إسقاط نظاـ االستبداد كبناء الديمقراطيَّة؟

و
أف دكر الخارج
 ىؿ أدل االتٌكاء عمى أجندات قكل
ٌ
تنصؿ المعارضة مف دكرىا التغييرم ،أـ ٌ
خارجية إلى ٌ
ىك الذم عطٌؿ مف فاعميتيا؟
قسـ مف المعارضة لتيار و
 ماذا عف مبلقاة و
ات تحمؿ خطابان طائفيان؟ أك ،بتفصيؿ أكثر ،كيؼ نق أر التحالؼ
مع قكل ال تؤمف بالديمقراطيَّة ،بدعكل أكلكية إسقاط النظاـ؟ كما خطكرة ذلؾ عمى المشركع الديمكقراطي؟

()7

المعارضة السورٌّة السٌاسٌّة والدٌمقراط ٌّة – الورشة الثانٌة

مركز دراسات الجمهورٌّة الدٌمقراطٌّة

أوراق المشاركين
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مسارات المعارضة السىريّة وخالفاتها
حازم نيار

()1
و
سياسية ،كليس عف
كشخصيات
قكل
نتحدث في مقاربتنا ىذه عف المعارضة
ٌ
ٌ
السياسية المنظمة ،أم عف ن
الشعبية الكاسعة التي ظيرت خبلؿ الثكرة السكرٌية.
المعارضة
ٌ
و
و
كمتماسؾ في التفكير ،يضمف تماسؾ المقدمات
حديث
منيج
أغمبية القكل المعارضة بكضك وح إلى
تفتقر
و
ٌ
ي
بتقنيات العمؿ السياسي،
السياسية كالخطاب
كاألىداؼ مع المكاقؼ
اإلعبلمي ،إلى جانب قمٌة معرفتيا كخبرتيا ٌ
ٌ
ٌ

كحيةن طكاؿ
سياسيةن
ناجـ بالتأكيد في جزوء منو عف النظاـ المستبد الذم حرميا مف أف تعيش تجربةن
حقيقيةن ٌ
ٌ
ٌ
كىذا ه
و
و
أصبل.
قكل
عقائديةن
أيديكلكجية ن
ٌ
ٌ
عقكد مف الزمف ،كفي جزء آخر عف ككنيا ن
صحيح
كثير مف المعارضيف السكرٌييف عمى الكبلـ السابؽ بأنيـ مطٌمعكف كمتابعكف كقارئكف ،كىذا
ه
ربما يرد ه
و
و
اتجاىات ال عبلقة ليا بالفكر السياسي
أيديكلكجية مغمقة ،أك في
اتجاىات
مكجية في
ٌ
ظاىريًّا ،فقراءاتيـ تمؾ كانت ٌ

أك مناىج التفكير.

األيديكلكجية ال تفكر إال مف داخؿ الصندكؽ األيديكلكجي كركاـ الشعارات المكركثة مف عيكود
المعارضة
ٌ
أم و
عمؿ سياسي حقيقي .أما المعارضة
مضت ،كلذلؾ فإف الفكر كالكاقع
َّ
العياني غائباف في حياتيا ،كىما جناحا ٌ

تتككف مع الثكرة ،فمـ تتعب نفسيا بالقراءة كالمتابعة ،كظمٌت تقارب أمكر الكاقع كتتخذ
الجديدة ،أم التي بدأت ٌ
المحظية.
استنادا إلى الشعكر كالمزاج كالعكاطؼ كاالنفعاالت
ق ارراتيا السياسية
ن
ٌ
اطي" الذم تأسس
التجمع
قبؿ الثكرة السكرٌية كاف يكجد في سكرية معارضةه
ٌ
سياسيةه ممثمة بػ " ٌ
الكطني الديمقر ٌ
ٌ
و
طكيمة (االتحاد
السياسية الصغيرة التي عممت في السر لفتروة
في عاـ ( ،)1979ككاف يضـ مجمكعةن مف األحزاب
ٌ

الشيكعي ،حركة االشتراكييف العرب ،البعث
م ،حزب العمؿ
اكي ،حزب الشعب ،حزب العماؿ الثكر ٌ
ٌ
االشتر ٌ
و
مر التجمع الكطني بمحطٌ و
عديدة إلى أف تبعثرت قكاه كشخصياتو بعد انطبلؽ الثكرة
سياسي وة
ات
اطي) .كقد َّ
ٌ
ٌ
ٌ
الديمقر ٌ
و
السكرٌية التي لـ تترؾ نا
سيةن
حجر عمى حجر ،كقد ظير كقتيا أف كظيفتو كميامو قد انتيت ،كأف اصطفافات سيا ٌ
السياسي مف النظاـ كالثكرة.
استنادا إلى المعطيات الجديدة ،كفي المركز منيا المكقؼ
جديدةن عمى كشؾ أف تتبمكر
ن
ٌ

السياسية خبلؿ الثكرة السكرٌية
معظـ الخبلفات التي عاشتيا قكل المعارضة
ٌ
التجمع الكطني الديمقراطي ،كيمكف القكؿ إنو كاف
التي عاشتيا في السابؽ داخؿ
ٌ
و
التجمع الكطني تعايشت مع بعضيا لسنك و
طكيمة قبؿ الثكرة عمى الرغـ مف
ات
ٌ
ٌ
()9
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الكطني
كتحكؿ التيار الثاني إلى المجمس
الكطنية،
تحكؿ التيار األكؿ في ما بعد إلى ىيئة التنسيؽ
ٌ
ٌ
العمكـٌ ،
ٌ
سياسي وة كاضحة المعالـ).
يتجسد بعد في قكوة
الكطني ،أما التيار الثالث فمـ
كاالئتبلؼ
ٌ
ٌ
ٌ
()2
دائما المكاؿ التالي:
التجمع
كاف التيار األكؿ ،قبؿ انطبلؽ الثكرة السكرٌية ،داخؿ
الكطنيٌ ،
ٌ
يغني ن
ٌ
و
ثمة عمينا الكقكؼ
األميركية ،كفي أم
أ -العداء ألميركا ،إذ كيفما كانت السياسة
لحظة ،نحف ٌ
ٌ
ضدىا ،كمف ٌ
و
كمستكل مع أميركا ،ميما كانت طبيعة ىذه الدكؿ ،لذلؾ كقؼ ىذا
أم نكوع
مع جميع الدكؿ الداخمة في عراؾ مف ٌ
ن
و
و
األميركية ،كما
الشمالية كككبا كفنزكيبل ،كتغنى بػ "ممانعتيا" لمسياسة
عديدة مع إيراف كككريا
محطات
التيار في
ٌ
ٌ
األميركي.
بي كسياساتيا ككنيا تناـ في الحضف
ٌ
كاف عمى الدكاـ كارنىا لدكؿ الخميج العر ٌ

و
و
ب -الكقكؼ َّ
أم لحظة ،مع إسرائيؿ ،كتأييد مطمؽ لحزب
تسكية
ضد أم
ٌ
أم نكوع كمستكل ،كفي ٌ
سياسية مف ٌ
اني ليذه القكل.
اهلل كحركة حماس ،فبل يمكف تحرير األرض بغير السبلح ،إلى جانب تأييد الدعـ اإلير ٌ
مؤي ندا في العمؽ لجماعة ( 8آذار) في لبناف ،أم حزب اهلل كميشيؿ عكف ،كلـ تكف فكرة
ج -كاف ىذا التيار ٌ
و
أىـ بالنسبة إليو مف بناء الدكلة
الدكلة
ٌ
المبنانية تعنيو إال مف جانب شكمي ،فكجكد حزب اهلل كحزب "مقاكـ" كاف ٌ
المبنانية التي ال يستقيـ كجكدىا بداىة مع كجكد و
المبنانية.
حزب مسمٌ وح يش ٌكؿ دكلةن داخؿ الدكلة
ٌ
ٌ
و
يسمى "المقاكمة" ،حتى لك كانت قكاىا القائمة َّ
الكطني ،كىك
اطية كالمشركع
دٌ -
ضد الديمقر ٌ
تجنب ٌ
أم نقد لما ٌ
ٌ
مثبل عندما قاـ باجتياح بيركت في أيار (،)2008
ما دفع قكل ىذا التيار صراحة إلى الكقكؼ مع حزب اهلل ن

بي.
كمعظـ أىؿ
ٌ
القكمية العر ٌبية كاليسار في العالـ العر ٌ

اقية" التي تش ٌكمت بعد االحتبلؿ األميركي لمعراؽ في عاـ
قٌ -
سمي آنذاؾ "المقاكمة العر ٌ
تجنب نقد ما ٌ
و
قاعدي وة
ماعات
( )2003ككنيا تقاكـ قكات االحتبلؿ ،عمى الرغـ مف أف مككناتيا الكاضحة كانت عبارةن عف ج
ٌ
و
صدامية اليكل.
بعثي وة مسمٌحة
ٌ
متطرفة كبقايا ٌ
و
تغيير في
تتعرض ألم
قكمية أك يسارٌية
ٌ
يبلحظ أف جميع المكاقؼ السابقة تستند إلى أيديكلكجية ٌ
تقميدية لـ ٌ
و
أيضا أف أغمبٌية ىذه المكاقؼ
تغيرات الكاقع
منطمقاتيا كمقارباتيا منذ
عقكد بالتزامف مع ٌ
السياسي ،كما يبلحظ ن
ٌ

اطي
م كالمشركع
تتعمٌؽ بالقضايا
ٌ
الخارجية المحيطة بسكرية أكثر بكثير مف ارتباطيا بالكاقع السكر ٌ
الكطني الديمقر ٌ
ٌ
الكطني
م .ما نقصده ىنا أف المشركع
َّ
الخاص بسكرية ،عمى الرغـ مف إق اررنا بعبلقتيا الكثيقة بالكضع السكر ٌ
ٌ
الخارجية ،بؿ عمى العكس كانت المسائؿ
المستقر في مقاربة القضايا
اطي في سكرية لـ يكف ىك المنطمؽ ك
ٌ
ٌ
الديمقر ٌ
اطي.
الخارجية في تفكير قكل ىذا التيار ىي األساس في التعاطي مع متطمٌبات المشركع
ٌ
الكطني الديمقر ٌ
ٌ
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استنادا إلى المكاقؼ السابقة ،يمكف اليكـ فيـ الكثير مف مكاقؼ أحزاب كقكل كشخصيات ىذا التيار منذ بداية
ن
ار لممكاقؼ كالرؤل السابقة ،كبعضيا اآلخر عمى
الثكرة السكرٌية كحتى المحظة ،فبعض ىذه المكاقؼ تشكؿ استمرنا

السياسية التي يحاكلكف إيياـ الناس بيا.
المبدئية
النقيض منيا ،بما يفقدىا
ٌ
ٌ

دائما شعار "ال
التدخؿ
حساسيةن عالية إزاء مسألة
عمى الرغـ مف أف ىذه القكل تمتمؾ
ٌ
ٌ
الخارجي ،كترفع ن
ٌ
لمتدخؿ الخارجي" ،فإنيا لـ تتكجو و
م
اضح كصر و
بنقد ك و
ٌ
ٌ
اني عمى سياساتو الداعمة لمنظاـ السكر ٌ
يح لمنظاـ اإلير ٌ
ٌ
خاصةه باألميركاف كالغرب كدكؿ الخميج فحسب ،كالمنطمؽ في
الحساسية
عسكريًّا كأمنيًّا كماليًّا ،بما يعني أف ىذه
ٌ
ٌ

محددة كتتقاطع في و
كثير منيا مع رؤية البعث كالنظاـ .لـ تنتقد أك
ذلؾ ىك رؤل
قكميةه كيسارٌيةه
أيديكلكجية ٌ
ٌ
ٌ
تعترض ىذه القكل عمى إرساؿ إيراف بعض قكاتيا العسكرٌية إلى سكرية أك عمى دفعيا لحزب اهلل نحك المشاركة
باب عاـ كطر و
عسكريًّا ليمارس القتؿ كاالعتقاؿ إلى جانب جماعات النظاـ المسمٌحة ،الميـ إال مف و
يقة لميركب مف

األجنبية بالخركج مف سكرية" ،في حيف
المبدئي ،عمى شاكمة "نطالب جميع القكل كالجماعات
المكقؼ الصريح ك
ٌ
ٌ
بي ،عمى اعتبار أف
دائما تكجيو االتياـ بقتؿ الشعب السكر ٌ
كانت قكل ىذا التيار تستسيؿ ن
م إلى دكؿ الخميج العر ٌ
تقدـ السبلح لجماعات المعارضة.
ىذه األخيرة ٌ

مباشر إلى أم و
و
و
نقد مف جانب قكل ىذا التيار عمى مشاركة ميميشياتو في
بشكؿ
يتعرض حزب اهلل
كذلؾ ،لـ ٌ
بمباقة ز و
و
أيضا إال مف و
ائدة عف
باب عاـ يتٌسـ
الطائفي ك
قتؿ السكرٌييف ،كال عف خطاب عناصره
المذىبي ،الميـ ن
ٌ
ٌ

المزكـ عبر مطالبة جميع الغرباء بالرحيؿ عف سكرية ،بؿ عمى العكس لقي سمكؾ حزب اهلل بالمشاركة في القتاؿ
شخصيات ىذا التيار.
م "تفيٌ نما" مف بعض
ٌ
إلى جانب النظاـ السكر ٌ

و
بتأييد
الركسية في جميع المحطات كانت تقابؿ بالصمت أك حتى
كيضاؼ إلى ذلؾ أف جميع المكاقؼ
ٌ
ي
يح ،عمى الرغـ مف كقاحتيا كاستيتارىا بدماء السكرٌييف .كيحمك ألصحاب ىذا التيار تكصيؼ مكاقفيـ تمؾ
صر و
و
و
م" في التفكير
عقبلني وة
بأنيا تنـ عف "حكمة" ك"
ٌ
ٌ
سياسية" فيما ىي في الحقيقة كالجكىر تدلؿ عمى نمط "انتياز ٌ
الركسي ،كتجرم تغطية
السياسية إزاء قكل معارضة أخرل مف خبلؿ الغطاء
المكجكدية"
يحاكؿ الحصكؿ عمى "
ٌ
ٌ
ٌ
و
ماضكية ال تزاؿ تحف إلى ذكريات "ركسيا
قكمي وة كيسارٌي وة
ىذه المكاقؼ في بعض األحياف كتبريرىا
ٌ
بأيديكلكجيات ٌ
ٌ
اكية".
االشتر ٌ
الخارجي الذم ال ينسجـ مع
التدخؿ
مكقؼ مف
الخارجي ،بؿ ىناؾ
التدخؿ
مكقؼ مبدئي مف
ال يكجد إ نذا
ه
ه
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أم
األيديكلكجية لقكل كأحزاب ىذا التيار .فالتدخبلت
المرتكزات
تمؽ َّ
انية المباشرة التي تفقأ العيف لـ ى
الركسية كاإلير ٌ
ٌ
ٌ
و
نقد أك اعتر و
تقصر قكل ىذا التيار في اليجكـ عمى دكؿ الخميج كالكاليات المتحدة
اض حقيقي ،في حيف ال
ٌ
باستقبللية ق ارره عندما يقارف نفسو ببقية أطراؼ
نطقي ٌادعاء ىذا التيار
ٌ
ٌ
األميركية كما قمنا .ىنا يصبح مف غير الم ٌ
م.
المعارضة
متفاخرا ،فبالتأكيد ال ركسيا كال حزب اهلل كال إيراف مف آؿ البيت السكر ٌ
ن
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()3
تغير
يخية لـ ت ٌ
اطي" ،مع أف قياداتو في معظميا تار ٌ
يحمك ليذا التيار تكصيؼ نفسو بػ "التيار أك القطب الديمقر ٌ
و
تتمخض عف مقار و
منذ و
جديدة في جميع محطاتيا .كذلؾ ،فإف معظـ
سياسي وة
بات
عقكد ،كمؤتمرات قكاه
السياسية لـ ٌ
ٌ
ٌ
الشمالية ،ىي دك هؿ
أيضا ،كركسيا كايراف كككبا كككريا
ٌ
الدكؿ التي ش ٌكمت قدكةن ليذا التيار في السابؽ ،كاليكـ ن

اطية ،كمتٌيمة بممارسة اإلرىاب َّ
ضد مجتمعاتيا كالمجتمعات األخرل .لساف حاؿ ىذا
شمكليةه ال عبلقة ليا بالديمقر ٌ
ٌ
التيار ىك "ال مشكمة في الكقكؼ مع الشيطاف" طالما أنو َّ
ضد أميركا ،بما يعني أنو في العمؽ مع اإلرىاب إف
و
فرصة لنقد أطر و
و
معارضة أخرل يرل أنيا تناـ في
اؼ
أم
مكجينا ٌ
كاف ٌ
ضد أميركا .مع ذلؾ ال يترؾ ىذا التيار ٌ
صحيح نسبيًّا ،لكف غير الصحيح ىك سياسة الكيؿ بمكياليف كالنظر
اطي ،كىذا
الحضف
ه
الخميجي غير الديمقر ٌ
ٌ
و
و
منظار أيديكلكجي يعكد تاريخو إلى فترة عبد
بعيف كاحدة .يضاؼ إلى ذلؾ أف ىذه المقاربة لدكؿ الخميج تتـ عبر

العياني كالتطكرات التي حصمت في ىذه الدكؿ خبلؿ أربعة عقكد ،إلى
الناصر مف دكف األخذ باالعتبار الكاقع
ٌ
التقدمية العر ٌبية" ،أم سكرية كمصر كالعراؽ ،كانت في الحقيقة ىي األسكأ مف
المسماة "الدكؿ
جانب أف الدكؿ
ٌ
ٌ
االقتصادم.
اطية كاإلنتاج
حيث الحريات كالتجربة الديمقر ٌ
ٌ
أيضا في كقكفو في السابؽ إلى جانب ما كاف
مي" لدل ىذا التيار جميًّا ن
اطي" ك"السم ٌ
يظير النفاؽ "الديمقر ٌ
و
قاعدي وة متطرفة
جماعات
كتجنب نقدىا ،عمى الرغـ مف أنيا كانت مؤلٌفة بكضك وح مف
اقية"
ٌ
ٌ
يسمى "المقاكمة العر ٌ
األميركي لمعراؽ،
ىابية ،لمجرد أنيا تربؾ االحتبلؿ
بعثية
صدامية مسمٌحة ،كعمى الرغـ مف ممارستيا اإلر ٌ
ٌ
كبقايا ٌ
ٌ
و
ممخصيا أنو مع "المقاكمة
عام وةٌ ،
كعندما كاف يجد ن
حرجا إزاء فظاعة تمؾ الممارسات كاف ييرب نحك صياغات ٌ
َّ
كضد اإلرىاب الذم تمارسو بعض جماعاتيا في و
آف
كتطرفيا،
كمذىبيتيا
إسبلميتيا"
اقية" ،عمى الرغـ مف "
ٌ
ٌ
العر ٌ
ٌ
معا.
ن

أما السمكؾ
العنفي المسمٌح الذم قاـ بو حزب اهلل باجتياحو لبيركت في أيار ( ،)2008فمـ يكف فيو غضاضةه
ٌ
بي في معظمو كقؼ مع حزب اهلل آنذاؾ) ،كجرل آنذاؾ كضع
اطي" (التيار
القكمي العر ٌ
ٌ
لدل ىذا التيار "الديمقر ٌ
و
داخمية! .كذلؾ كانت
معركة
اطية التي ينادم بيا ىذا التيار عمى الرؼ لمصمحة انتصار "المقاكمة" في
ٌ
الديمقر ٌ
سياسية.
االستشيادية تجد الترحيب الدائـ لدل ىذا التيار كقكاه ،حتى لك كانت تأتي مف دكف فكائد
عمميات حماس
ٌ
ٌ

مقدسةن ،كال يجكز نقدىا في عرؼ ىذا
فالمقاكمة المكجكدة (حزب اهلل ،حماس ،الجياد
اإلسبلمي) كانت كال تزاؿ ٌ
ٌ
التيار ،عمى الرغـ مف خطاباتيا كممارساتيا السياسية غير الحكيمة كالعقبلنية في محطٌ و
ات كثي ورة ،بؿ كممارساتيا
ٌ
ٌ
الطائفي
اطيتيا كخطابيا
العنفية المسمٌحة في الداخؿ
مدنيتيا كال ديمقر ٌ
الكطني في بعض األحياف ،إضافةن إلى عدـ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المذىبي في أحاييف كثيرة.
ك
ٌ
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"النصر اإلليي" المزعكـ الذم حققو حزب اهلل في حرب عاـ (َّ )2006
كتزمير
نا
تطبيبل
ضد إسرائيؿ لقي
ن
ٌ
التحتية كقتؿ ما يزيد عمى ألؼ لبناني آنذاؾ ،مع أف
كبيريف لدل ىذا التيار ،عمى الرغـ مف تدمير لبناف كبنيتو
ٌ

غاية ىذه المعركة التي افتتحيا حزب اهلل كانت كاضحة ،كىي اليركب مف الكضع الصعب آنذاؾ الذم كاف فيو
و
لحظة ما
م بعد اغتياؿ الرئيس رفيؽ الحريرم .معنى ذلؾ أف ىذا التيار يمكف أف يككف في
الحزب كالنظاـ السكر ٌ
يخية مع
اطية عمى ٌ
الرؼ طالما أف ذلؾ يجرم في سبيؿ المعركة التار ٌ
مع تدمير البمد كتجاكز الدكلة ككضع الديمقر ٌ

ضد العنؼ كالتسمٌح كالعسكرة ،كفي الحقيقة
اطي" ،كيرفع شعاراتو ٌ
إسرائيؿ ،كمع ذلؾ ٌ
يسمي نفسو اليكـ بػ "الديمقر ٌ
اطية ليست ذات شأف.
إف جكىر جميع مكاقفو ىك "الخارج" كليس "الداخؿ" كمتطمٌباتو ،فيما القضية الديمقر ٌ
و
استنادا إلى تاريخية ىذا التيار كمكاقفو ،أنو كاف في محطٌ و
عديدة
ات
اتياما-
يمكف االستنتاج –منطقيًّا كليس
ن
ٌ
ن
َّ
َّ
السياسية ،كمع الممارسات
كضد منطؽ الدكلة كمركزٌيتيا في الحياة
اطية
المذىبية
الطائفية ك
مع
ٌ
كضد الديمقر ٌ
ٌ
ٌ
و
ضد
ىابية ،كال مشكمة لديو في تدمير البمد ،طالما أف ذلؾ كمٌو يجرم في سياؽ إطبلؽ
رصاصة ٌ
العنفية كاإلر ٌ
ٌ

إسرائيؿ .أليس مستغرنبا إ نذا أف يرفع ىذا التيار نفسو منذ بداية الثكرة السكرٌية كحتى اليكـ شعارات "ال لمعنؼ"" ،ال
لمطائفية"؟! أـ أنو لكؿ مقاـ مقاؿ؟! أك ربما يفترض بنا أال نفكر بالمكاقؼ المعمنة بؿ
لمتسمٌح كالعسكرة"" ،ال
ٌ
يديكلكجية.
الشخصية كاألكىاـ األ
الذاتية كالتنافسات
المحظية كالرؤل
بالمصالح
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

العممانية قبؿ الثكرة كمقارنتيا
القكمييف العرب في ىذا التيار (الناصرٌييف) مف األكراد كاإلسبلـ ك
مكاقؼ
ٌ
ٌ
داللة عمى عدـ الصدقية أك عمى أقؿ تقدير عمى تغير و
و
سياسي وة غير مكثكقة .إذ لطالما كاف
ات
بمكاقفيـ اليكـ ،ذات
ٌ
ٌ
ٌ
لمعممانية فكاف
القكمية العر ٌبية" ،أما بالنسبة
انفصاليكف كأنيـ إسفيف في خاصرة
يينظر لؤلكراد بالعمكـ عمى أنيـ "
ٌ
ٌ
ٌ

الشعبي أك بحكـ أف
اإلسبلمييف كالشارع
القكميكف يرتعبكف مف ىذه الكممة كينكركنيا مجاممةن أك خكفنا مف
ٌ
ٌ
ٌ
و
و
و
القكمية لـ ً
مشكشة تدمج العركبة باإلسبلـ بطريقة ال
تنبف عمى
أيديكلكجيتيـ
ٌ
ٌ
ٌ
أرضية فكرٌية حديثة بؿ عمى رؤية ٌ
نعرؼ معيا حدكد ىذه مف تمؾ ،بما ال يختمؼ في الحصيمة عف أيديكلكجية البعث ،كاألنكى أف فكرة الدكلة
و
ضمنا -إلى سكرية بكصفيا
مكجكدة في قامكسو ،بؿ يجرم النظر –صراحة أك
اطية الحديثة غير
ن
الكطنية الديمقر ٌ
ٌ
دكلة متخي و
دكلةن قطرية "مؤقٌتة" كمكركىة لمصمحة و
القكمية العر ٌبية".
َّمة في الذىف ىي "دكلة
ٌ
ٌ
يخيتيـ المعيكدة ،كمعظميا تصب
مع الثكرة ىبطت عمى
تغير ه
ات بعيدةه مف ثقافتيـ كتار ٌ
القكمييف العرب فجأة ٌ
ٌ
في إطار تمييز أنفسيـ فحسب عف بقية أطراؼ المعارضة ،كفي حالة أقرب ما تككف إلى "تفكير الجكارة" أك
"المناكدة" أك لكسب مكاقع أك و
بالعممانية كيعترفكف باإلدارة
مثبل يتحدثكف
نقاط عمى الساحة
السياسية ،فأصبحكا ن
ٌ
ٌ
ى
الذاتية لؤلكراد في سكرية  ...إلخ .كىناؾ ظاىرةه بينة أخرل برزت بعد الثكرة ىي اختباء القكمييف خمؼ الشؽ
ٌ
اكييف يمكف أف يقكمكا بالدكر المطمكب في "مناكفة" بقية أطراؼ
اكم في ىذا التيار ،عمى اعتبار أف اليسر ٌ
اليسر ٌ
القكميكف بيذه المعركة
تكجينا إسبلمكيًّا في الثكرة ،مف دكف أف يتمطٌ ىخ
ٌ
السيما لجية "محاربة" ما يركنو ٌ
المعارضة ،ك ٌ
و
و
مستقببل .أما
السياسية
تتغير االصطفافات
لحظة
م" في
حفا ن
ن
ٌ
سياسية أخرل عندما ٌ
ٌ
ظا عمى "رصيدىـ الجماىير ٌ
()13
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ام
خمفيات مكاقؼ الشؽ اليسرك ٌ
نمطي وة
أيديكلكجي وة متحجروة حكؿ
ٌ
ٌ

و
فتستند إلى خمفي و
م ،أك إلى أكىاـ
ات
ٌ
ٌ
طائفية في بعض األحياف إزاء الحدث السكر ٌ
َّ
تخيؿ غيرىا ،تنطمؽ بإشاروة مف "النخبة" التي يمثمكنيا.
محددة لمثكرة ال يستطيعكف ٌ

()4
خيار
أما بالنسبة لظاىرة التسمٌح في الثكرة السكرٌية ،فإف قكل ىذا التيار تتعاطى معيا كتناقشيا بكصفيا نا
خارجا عف إرادة تمؾ المجمكعات ،عمى
خيار حتميًّا
سياسية معارضة ،كليس بكصفو نا
مجمكعات
عقبلنيًّا أخذتو
ه
ٌ
ن

السياسي ،كما ال تنظر إلى ىذه
الرغـ مف مساىمة ىذه المجمكعات فيو فيما بعد عمى األقؿ مف حيث الخطاب
ٌ
الدكلية ،كبأف الفاعؿ
الداخمية ك
الظاىرة في سياؽ األحكاؿ كاألكضاع التي أحاطت بالثكرة السكرٌية،
اإلقميمية ك ٌ
ٌ
ٌ
اإلقميمي .الميـ أف الياجس الرئيس الذم كاف يحكـ قكل
الدكلي ك
م كارادة المجتمعيف
الرئيس فييا ىك النظاـ السكر ٌ
ٌ
ٌ
م ،كبدا أف ىذه القكل
مكجكديتيا إزاء أطراؼ المعارضة
ىذا التيار ىك إثبات
ٌ
ٌ
السياسية األخرل كليس النظاـ السكر ٌ
المعارضة مشكمتيا –لؤلسؼ -مع بقية أطراؼ المعارضة أكبر بكثير مف مشكمتيا مع النظاـ.
أم
أيضا تفيٌـ المنطؽ
كما لـ تحاكؿ ىذه القكل ن
الداخمي لمثكرة السكرٌية المستقؿ نسبيًّا عف خيارات كخطاب ٌ
ٌ
و
و
معارض ،كظمٌت تنظر لما حدث في سكرية تحت بند "معارضة-نظاـ" كليس "ثكرة-نظاـ" ،كىك ما
طرؼ سياسي

الداخمية" ،كالتي أرادت مف خبلليا مسألتيف ،األكلى
تجمٌى في األنشكدة الساذجة كالمستمرة "نحف المعارضة
ٌ
الحصكؿ عمى نصؼ المقاعد عمى األقؿ في أم و
تمثيمي وة خبلؿ جميع المحطات التي طرحت فييا مسألة
ىيئة
ٌ
سياسية معارضة فحسب ،كالثانية ضبط الخطاب
"كحدة المعارضة" ،ككأنو ال يكجد في سكرية ثكرةه إنما قكل
ٌ
المتردد.
السياسي لمثكرة كقكل المعارضة األخرل تجاه النظاـ بسقؼ خطابيا المنخفض ك ٌ
ٌ
قبمت قكل ىذا التيار في الماضي بكجكد و
المبنانية،
حزب لبناني مسمٌح (حزب اهلل) ال يخضع لسمطة الدكلة
ٌ
كفي و
ضد العسكرة ،عمى الرغـ مف قبكليا بكجكد و
اخا َّ
حزب مسمٌ وح
كقت آخر بعد الثكرة مؤلت ىذه القكل الدنيا صر ن

م" في معاركو مع الجماعات
اطي
بي السكر ٌ
ٌ
الكردم) ،ك ٌأيدت "الجيش العر ٌ
بيف ظيرانييا (حزب االتحاد الديمقر ٌ
عديدة ،عمى الرغـ مف تحكؿ ىذا الجيش إلى ميميشيا مسمٌ و
و
المسمٌحة في محطٌ و
حة في خدمة النظاـ الحاكـ .مف
ات
ٌ
و
و
آخر،
كضدىا في
مكاف
ضد العسكرة ليس مبدئيًّا ،فأف تككف مع العسكرة في
ٌ
الكاضح أف مكقؼ ىذه القكل ٌ
مكاف ى
أك أف تككف مع العسكرة التي تتناسب مع كجكدؾ كرؤيتؾ ،يعني ببساطة أف خياراتؾ تقكـ عمى أساس مصالحؾ

و
مبدئية.
أسس
الشخصية أك الحز ٌبية كال تقكـ عمى
ٌ
ٌ

و
أم نكوع مع إسرائيؿ ،فبل يمكف
كاف مكقؼ التيار األكؿ طكاؿ فترة ما قبؿ الثكرة السكرٌية ٌ
ضد أم تسكية مف ٌ
يخذ بالقكة ال يسترد بغير القكة ،كلذلؾ كاف يعمف عف و
تحرير األرض بغير السبلح ،كما أ ً
تأييد مطم و
ؽ لحزب اهلل
ي
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الداخمي ليذا التيار كاف يستند إلى فكرة الحرب
إف المنطؽ
اني ليذه القكل .أم ٌ
ٌ
كحركة حماس ،كيبارؾ الدعـ اإلير ٌ
بي
ضد أميركا كاسرائيؿ كالكقكؼ ٌ
الدائمة ٌ
ضد منطؽ التسكيات كاليدنات ميما كاف ميزاف القكل السكر ٌ
م أك العر ٌ
اطي
تـ تأجيؿ بناء الدكلة
نا
خاسر مقارنةن بإسرائيؿ ،كفي العمؽ ال مشكمة لديو إف َّ
ٌ
الكطنية ككضع االستحقاؽ الديمقر ٌ
االقتصادم عمى الرؼ في سبيؿ االنتصار في ىذه المعركة المقدسة ،كىذا ال يختمؼ بالطبع عف
كاإلصبلح
ٌ
جرت الككارث عمى السكر ٌييف كالعرب عمى حد
م كسائر األنظمة
ٌ
خطابات كشعارات النظاـ السكر ٌ
القكمية التي ٌ

سكاء.

العقائدم ليذا التيار،
السياسي ك
السياسية ييعتبر غر نيبا باألصؿ عف التككيف
الميـ أف منطؽ التسكيات كالحمكؿ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
السياسية
القكمي ،لكف مع الثكرة السكرٌية ىبطت "الحكمة" فجأةن عمى أصحابو ،ككانت تيغطٌى حمكلو
السيما شقٌو
ٌ
ك ٌ
ٌ

السياسية ،كالغريب أف ىذا التيار كاف يتكجو في أغمب األحياف
المبدئية
الكطنية ك
المطركحة بمغة المصمحة
ٌ
ٌ
ٌ
ككأف َّ
سياسي سينفتح بمجرد
الحؿ ال
السياسية،
يما ٌإياىا بعرقمة الحمكؿ
َّ
ٌ
ٌ
باليجكـ عمى أطراؼ المعارضة األخرل متٌ ن
السياسية ،أك
م حم هؿ كديعه ال عبلقة لو بعرقمة الحمكؿ
ٌ
مكافقة المعارضة عمى السير فيو ،أك ٌ
كأف النظاـ السكر ٌ
باألحرل كأف النظاـ ليس المحدد األكؿ كاألخير في مسألة الحؿ السياسي ،ىذا مف جية ،كمف و
جية ثانية ال يحدد
ٌ
و
و
يتعرض
ىذا التيار طبيعة الحؿ
عامة ،كال ٌ
السياسي المنشكد ،كال يقارب األمر إال مف خبلؿ أطركحات نظرٌية ٌ
ٌ
اقعية المتعمٌقة بحؿ سياسي حقيقي في سكرية (مثؿ مكقع رئيس الجميكرٌية) ،فيذه
لمتفاصيؿ كاالستحقاقات الك ٌ
عممي وة
النقطة شئنا أـ أبينا أصبحت النقطة المركزٌية في أم حؿ سياسي ،كال يمكف جر النظاـ إلى الدخكؿ في
ٌ
و
و
و
مباشر إلى نيايتو أك "تفكيكو" مف الداخؿ كما يزعـ بعضيـ.
مباشر أك غير
بشكؿ
سياسي وة تؤدم
ٌ
ائيمي ،فيما ىـ
السياسية مع
ضد منطؽ التسكيات كالحمكؿ
قد يأتي اعتراض مف جانبيـ يقكؿ إنيـ ٌ
ٌ
ٌ
العدك اإلسر ٌ
و
م
يؤيدكف ىذا النمط مف الحمكؿ بيف أبناء الكطف الكاحد .مف
جانب أكؿ يكحي ىذا القكؿ أف ما فعمو النظاـ السكر ٌ

ائيمي ،عمى الرغـ مف أف الكاقع يضعو في قمة
طكاؿ فترة الثكرة ال ٌ
أىمية لو مقارنةن مع ما قاـ بو مع المحتؿ اإلسر ٌ
و
جانب و
السياسي أك رفضو
ثاف ال أعتقد أف ىناؾ فائدةن أك فضيمةن مف تأييد الحؿ
ىرـ أقسى كأسكأ المحتميف .مف
ٌ

مف دكف تحديد ماىيتو كىدفو كحدكده كآليتو كزمنو ،فالجميع – ٌأيان تكف انتماءاتيـ كتكجياتيـ -يطمحكف إلى الح ٌؿ
السياسي لكنيـ مختمفكف حكؿ طبيعتو.
ٌ
()5
األنكى مف ذلؾ ىك مكقؼ ىذا التيار مف مؤتمر جنيؼ ،كالتناقضات الكاضحة التي كقع فييا .إذ مؤل الدنيا
و
و
َّ
الحؿ
صحيحة "نحف أكؿ مف طرح
عاءات غير
اخا بخصكص ضركرة الذىاب إلى مؤتمر جنيؼ ،مع ٌاد
صر ن

أمر
اليامشية التي عاشيا خبلؿ الثكرة ،فالحؿ
المكجكدية في ظؿ
السياسي" ،غايتيا األساسية إثبات
ٌ
ٌ
السياسي ه
ٌ
ٌ
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عديدةه مف قكل كشخصي و
فضبل عف
ات داخؿ كخارج سكرية،
ن
ٌ
ن
مختمفة.

مكضكعا
عامةه تنفع
السياسية" لمحؿ
يسمى "الرؤية
ٌ
ن
السياسي التي طرحيا ىذا التيار فيي رؤيةه نظرٌيةه ٌ
أما ما ٌ
ٌ
اقعية لممسائؿ المطركحة لمتفاكض ،كال لمجكانب التي تش ٌكؿ عقدةن
لندكة أك محاضرة ،إذ ال تتعامؿ مع التفاصيؿ الك ٌ

رئيسةن أماـ أم حؿ سياسي ممكف في مصمحة الثكرة السكرٌية.

و
بشكؿ شبو كمي عمى العبلقات
معتمدا
السياسي ،كاف
لقد ظير بكضك وح أف كجكد ىذا التيار ،كبالتالي كزنو
ن
ٌ
و
و
بشكؿ ر و
الفضائية،
اإلعبلمية لبعض أفراده مع القنكات
كبشكؿ جزئي عمى المقاببلت
ئيس)،
الخارجية (مع ركسيا
ٌ
ٌ
ٌ
داخميةه تجبر الدكؿ عمى عدـ تجاكزه ،عمى الرغـ –كما قمنا -أنو َّ
ظؿ يكرر طكاؿ
عيةه
كلـ يكف لو ه
ٌ
كزف أك شر ٌ
الداخمية" ،كعمى الرغـ مف احتكاره الكاضح ليذا التكصيؼ الذم
الثكرة البلزمة المفضمة لديو "نحف المعارضة
ٌ
مثبل) ،كعمى الرغـ مف عدـ
يشمؿ الكثيريف في الداخؿ (إعبلف دمشؽ كتيار بناء الدكلة كلجاف التنسيؽ
المحمية ن
ٌ
و
افي .بالتالي لـ يختمؼ ىذا التيار عف الطرؼ اآلخر
كجكد
ى
معايير كاضحة ليذا التكصيؼ باستثناء المعيار الجغر ٌ
مشركعيتيما ككجكدىما ،عمى
مف المعارضة مف حيث اعتماد كمييما عمى "الخارج" ك"اإلعبلـ" فحسب في إثبات
ٌ
االستقبللية".
الرغـ مف كؿ زعيقو حكؿ "
ٌ

()6
اطي فقد كاف تقر نيبا عمى النقيض في معظـ القضايا السابقة،
التجمع
أما التيار الثاني داخؿ
ٌ
الكطني الديمقر ٌ
ٌ
و
مكقؼ تكليفي أك
غالبا ما تميؿ إلى إظيار
كلذلؾ كانت بيانات
اطي" ن
ٌ
التجمع كافتتاحيات جريدتو "المكقؼ الديمقر ٌ
و
حدث و
جمؿ
تستمر بكجكد
السياسية ،لكف ىذه الطريقة ما كاف مف الممكف ليا أف
تكافقي إزاء معظـ الحكادث
َّ
ٌ

كالثكرة السكرٌية .يمكف تكثيؼ مكاقؼ التيار الثاني داخؿ التج ٌمع فيما يمي:

بعدائية مطمقة ،كالنظر إلى الدكؿ
نفعية ،كليس
أ -التعاطي مع السياسة
ٌ
اغماتية ٌ
األميركية مف خبلؿ بر ٌ
ٌ
األميركية،
ضد السياسة
األخرل مف حيث بنية أنظمتيا كسياساتيا في المنطقة ،كليس مف خبلؿ كقكفيا مع أك ٌ
ٌ
تياح مع أنظمة الحكـ القائمة في إيراف كككريا الشمالية كككبا كفنزكيبل،
كمف ىنا لـ يكف ىذا التيار يتعاطى بار و

األميركية في الظاىر.
حتى لك كانت ىذه الدكؿ "تمانع" السياسة
ٌ

تسكيات
اعا تاريخيًّا يمكف أف تتخمٌمو
ه
ائيمي بكصفو صر ن
بي اإلسر ٌ
ب -كاف ىذا التيار ينظر إلى الصراع العر ٌ
اطية،
الداخمي ،أم بناء الدكلة
األكلكية لمكضع
بحسب مكازيف القكل في أم لحظة ،ككاف يعطي
الكطنية الديمقر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
السبلحكم كالعمؿ المسمٌح لحزب اهلل كحركة حماس ال يأتياف إال بالككارث.
كيرل أف التفكير
ٌ
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تأييد ل و
ج -كاف ىذا التيار مؤي ندا في العمؽ لسياسة كتكجيات جماعة ( 14آذار) في لبناف ،لكف مف دكف و
عدد
ٌ
و
كحزب "مقاكـ" كاف معيقنا لبناء
المبنانية مركزٌيةن بالنسبة إليو ،فكجكد حزب اهلل
شخصياتيا ،ككانت فكرة الدكلة
مف
ٌ
ٌ

المبنانية التي ال يستقيـ كجكدىا مع كجكد و
حزب مسمٌح يش ٌكؿ دكلةن داخؿ الدكلة.
الدكلة
ٌ

د -كاف ىذا التيار ٌ
يتعرض بالنقد لما ٌ
يسمى "مقاكمة" حزب اهلل كحركة حماس ،ألف الطرفيف يحمبلف مشاريعى
ضد
اطي وة كال تمتقي مع المشركع
الكطني في المآؿ ،كىك ما دفع قكل ىذا التيار إلى الكقكؼ ٌ
غير ديمقر ٌ
ٌ
مذىبيةن ى
ٌ
مثبل عندما قاـ باجتياح بيركت في أيار (.)2008
حزب اهلل ن
و
و
و
امية
جماعات
اقية" سكل
بعثية ٌ
صد ٌ
قاعدية متطرفة كبقايا ٌ
ٌ
ق -لـ يكف ىذا التيار يرل في "المقاكمة العر ٌ
اطي في العراؽ بعد رحيؿ نظاـ صداـ حسيف.
مسمٌحة ،معيقة لتحقيؽ االنتقاؿ الديمقر ٌ
كعبر عف
يمكف تفسير الكثير مف المكاقؼ التي اتٌخذىا ىذا التيار بعد قياـ الثكرة السكرٌية ،فبعضيا
َّ
استمر ٌ
أيضا
جانبا ًّ
ميما مف ىذه المكاقؼ أصبح عمى النقيض مف سابقاتيا ،بما يعني ن
نفسو في جميع المحطات ،إال أف ن

الكطنية كاالنحياز إلى الثكرة
السياسية ميما جرت محاكالت تغطية ىذه المكاقؼ بمبكس المصالح
المبدئية
افتقاد
ٌ
ٌ
ٌ
السكرٌية.
تبنت
بعد أف كانت قكل ىذا التيار تنتقد الجماعات
ىابية في العراؽ ،صمتت بعض قكاه أك ٌ
القاعدية اإلر ٌ
ٌ
جماعات متطر و
و
األساسية ىي مع النظاـ (مثؿ
فة مسمٌحة عمى األرض السكرٌية تحت بند أف المعركة
ممارسات
ٌ
جبية النصرة كداعش) ،كبالتالي ال مانع مف االستعانة بالشيطاف لتحقيؽ ىذا اليدؼ .كبعد أف كانت في السابؽ

اطي ،فإنيا لـ تكف
مذىبييف
تنتقد حزب اهلل كحركة حماس باعتبارىما مشركعيف
ٌ
ٌ
كمتطرفيف كيعيقاف المشركع الديمقر ٌ
أم مشركوع كطني ديمقراطي.
جريئةن في نقدىا لمجماعات المسمٌحة في سكرية باعتبارىا ن
أيضا ال تحمؿ ٌ
األميركية ،إال أنو لـ يدرؾ كنو ىذه السياسة ما
اغماتية ىذا التيار في التعاطي مع السياسة
ٌ
عمى الرغـ مف بر ٌ
التحكؿ مف
ضد نظاـ الحكـ ،كىك ما يعني
كعكؿ عمييا الكثير في
م ٌ
ٌ
التدخؿ إلى جانب الشعب السكر ٌ
ٌ
بعد الثكرة ٌ

الدكلية كقراءة
السياسية في فيـ المصالح كالتكازنات
يدعييا في السابؽ إلى السذاجة
السياسة
العقبلنية التي كاف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الكاقع.
و
التدخؿ الخارجي التي طرحيا ىذا التيار بقكوة في محطٌ و
عديدة مف الثكرة تيظير بكضك وح المستكل
ات
قضية
ٌ
ٌ
المتدني سياسيًّا في قراءة الكاقعيف الدكلي كاإلقميمي مف جية ،كتدلؿ عمى الجيؿ بالكاقع السكرم المعقَّد مف و
جية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
و
خطاب شعبكم تضميمي ،غايتو األساسية الحصكؿ عمى التأييد
ثانية ،كاألخطر كاف انخراط بعض قكاه كرمكزه في
بأم طريقة.
الشعبي ٌ
ٌ
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ضد النظاـ
كأكثر مف ذلؾ أنو عندما أراد االستفادة براغماتيًّا مف سياسات كمكاقؼ بعض الدكؿ
الخميجية ٌ
ٌ
م ،كمف كرائو إيراف ،فإنو نسي عقمو كخطابو ،كلـ يميز نفسو عف تكجيات ىذه الدكؿ كلـ يضع مسافةن ما
السكر ٌ
و
و
استقطاب سني  -شيعي ال عبلقة لو بالمصالح
خطاب طائفي كفي
أحيانا في
بينو كبينيا ،كاندرج بعض رمكزه
ن

الكطنية السكرٌية ،كبعيد عف تكجيات كقيـ الثكرة السكرٌية.
ٌ
بعد الثكرة انقمب التفكير
و
بتجاىؿ كال
حتى ٌإنو تعامؿ

(مبادرة جامعة الدكؿ العر ٌبية

و
تفكير سبلحكم،
السياسية لدل ىذا التيار إلى
التسككم في التعاطي مع األزمات
ٌ
ٌ
مسؤكلية مع و
السياسية التي طيرحت خبلؿ فترة الثكرة السكرٌية
عدد مف المبادرات
ٌ
ٌ
كخطة عمؿ ككفي عناف كمبادرة جنيؼ األكلى كالثانية)ًّ ،
ظنا منو أف القبكؿ بيذه

المبادرات يصب في بكتقة التن ٌكر لمثكرة السكرٌية ،كربما اعتقد أف القبكؿ بيا يمنعو مف العمؿ عمى الجبيات
األخرل كفي المستكيات كمٌيا لتحقيؽ أىداؼ الثكرة ككنو -ربما -ال يتقف السير في العمؿ السياسي إال عمى و
قدـ
ٌ
ك و
و
السياسي ،كيغرد خارج
أساسيات العمؿ
خطاب سياسي يجيؿ
السياسية يدلؿ عمى
احدة .ىذا الرفض لممبادرات
ٌ
ٌ
ٌ
الدكلي السائد ،سكاء أحببناىا أـ كرىناىا .كالمشكمة أف الدعكة إلى السبلح كالدعـ بالسبلح
منطؽ كقكانيف المجتمع
ٌ
كانت تصدر عمى شاشات الفضائيات بطر و
يقة ىز ٌلي وة تدعك إلى الشفقة ،بما يعني أف ىذا التيار قد استغنى كميًّا
ٌ
عف دكره السياسي كالميمات العديدة المنكطة بو ،كاختزؿ نفسو في مجمكعة أصك و
شيئا سكل المطالبة
ات ال تتقف ن
ٌ
بالسبلح.

و
ما أريد قكلو ىنا ىك أف التياريف السابقيف المذيف عمبل معا داخؿ التجمع الكطني الديمقراطي لسنك و
طكيمة،
ات
ن
ٌ
ٌ
ٌ
و
و
عبرت عف نفسيا
كانفصبل عف بعضيما بعد انطبلؽ الثكرة السكرٌية ،كاندرجا في اصطفافات
سياسية مختمفة ٌ
ٌ
و
و
جديدة ،ىما في العمؽ متقارباف مف حيث طرائؽ التفكير ،كاف اختمفا عمى صعيد المكاقؼ
سياسي وة
بتشكيبلت
ٌ

السياسية السابقة قبؿ الثكرة إزاء بعض القضايا
السياسية الظاىرة ،كىك األمر الذم جعميما يغيراف بعض مكاقفيما
ٌ
ٌ
السيما لجية طبيعة
ا
لسياسية مف دكف أم حروج ،عمى الرغـ مف أف بعض المكاقؼ السابقة األخرل قد استمرت ،ك ٌ
ٌ
االىتماـ أك الياجس األساسي الذم يحكـ ًّ
مسككنا باليكس تجاه
كبل مف التياريف ،فالتيار األكؿ كاف كما زاؿ
ن
ٌ
م.
الخارج (أميركا كاسرائيؿ) ،كالثاني كاف كما زاؿ
محككما بالنزعة الثأرٌية ٌ
ضد النظاـ السكر ٌ
ن
()7
استمر في
التجمع
تيار ثالث" ضمف
إضافةن إلى التياريف السابقيف كاف ىناؾ " ه
اطي قبؿ الثكرة ،ك ٌ
ٌ
الكطني الديمقر ٌ
ٌ
جميع المحطات بعد الثكرة ،كىك لـ يكف بالتأكيد كسائر القكل التي تتٌخذ لنفسيا في محطٌ و
مفصمي وة اسـ "التيار
ات
ٌ
و
و
و
و
تيار ببل
حاسـ إلى جانب أحد التياريف المتصارعيف ،فيككف بالتالي نا
مكقؼ
محاكلة لميركب مف
كمكضة أك
الثالث"
ثالث حقيقي ،لكنو كاف كال يزاؿ التيار األضعؼ مف حيث
تيار ه
لكف كال طعـ كال رائحة ،بؿ كاف ىناؾ بالفعؿ ه
الجدلي".
التكاجد كالحضكر كاألنصار ،كيمكف أف نطمؽ عميو اسـ "التيار
ٌ
()18
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بات كقر و
كاف "التيار الجدلي" يقدـ عمى الدكاـ مقار و
السياسية .عمى الرغـ مف أف
اءات متكاممةن لجميع الحكادث
ٌ
ٌ
األعـ تنسجـ "ظاىريًّا" مع بعض مكاقؼ التيار الثاني قبؿ الثكرة ،إال أنو
السياسية لو كانت في الغالب
المكاقؼ
ٌ
ٌ
و
السطحية كالجز ٌئية ،كال يمكف اختزاليا بالمكقؼ
السياسية
سياسية مختمفة تنبذ المكاقؼ
قاعدة فكرٌية
كاف يبنييا عمى
ٌ
ٌ
ٌ
م ،فقد كاف ىذا التيار يفكر كيعمؿ بداللة سكرية كالسكرٌييف أكنال كليس بداللة
ٌ
الحاد كالصارـ مف النظاـ السكر ٌ
الجدلي" ،كىك نمطه مف التفكير الحديث
السياسية تنسجـ مع "التفكير
السمطة الحاكمة فحسب .ىذه القاعدة الفكرٌية
ٌ
ٌ
السياسية كااللتزاـ بالثكابت
السياسية كالشجاعة
العقبلنية
م كجياد الذات ك
ٌ
ٌ
ٌ
يحتاج إلى الكثير مف التعب الفكر ٌ
جنبا إلى جنب.
الكطنية الديمقر ٌ
ٌ
اطية ن

حزب
الجدلي" مع المكقؼ الذم ينظر إلى حزب اهلل عمى أنو
فمثبل عمى الرغـ مف انسجاـ مكقؼ "التيار
ن
ه
ٌ
اطية ،إال أف ىذا التيار كاف يرل
م في مكاجية بناء الدكلة
الكطنية الديمقر ٌ
ٌ
طائفي ككرقةه بيد إيراف كالنظاـ السكر ٌ
محد و
معايير َّ
تعبير عف
دة فيو ،كمنيا :أف يككف نا
كمشركعيتو شريطة تكافر
ضركرة التأكيد عمى نصرة الفعؿ المقاكـ
ٌ
ى
اإلقميمية
الكطنية ال لعبة الدكؿ
يخدـ المصالح
المذىبية ،كأف
الكطنية ال
إجماع شعبي ،كأف يتٌخذ لنفسو الصفة
و
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ى
و
و
شاممة ال تختزلو بالمقاكمة المسمٌحة ،كأف يككف السبلح في خدمة
أسس
الدكلية ،كأف ييعاد بناء الفعؿ المقاكـ عمى
ك ٌ
و
متكامؿ.
نامج سياسي كطني ديمقراطي
السياسات
الكطنية ،كبالتالي ضركرة اندراج المقاكمة المسمٌحة في مشركع بر و
ٌ
العقبلنية بعد الثكرة ،كالتي ارتكزت
تحكالتو غير
كذلؾ ،لـ يكف "التيار
ٌ
الجدلي" متكافقنا مع التيار الثاني في ٌ
ٌ
متناسيا المقكلة الشييرة
العقبلنية في السياسة،
بدال مف الحسابات
المبرر بالطبع ،ن
ٌ
ن
إلى "مخزكف الحقد" ،المشركع ك ٌ

سيئ في السياسة" ،كما لـ يكف متكافقنا معو في لياثو كراء الشارع الشعبي كسيره في طري و
ؽ
الصحيحة "الحقد مكجوه ٌ
ٌ
و
بدال مف تنكير السكرٌييف كمكاشفتيـ بالحقائؽ.
شعبكم
مبتذؿ ن
ياسية حكؿ معظـ ىذه القضايا في فترات السمـ،
في الحقيقة لـ يحدث حك هار جاد داخؿ صفكؼ المعارضة الس ٌ
بشكؿ و
و
ساذج
استقطاب حاد،
دائـ
أم قبؿ الثكرة السكرٌية ،كمف الطبيعي في غياب مثؿ ىذا الحكار ،أف يككف ىناؾ
ه
ه

السياسية بالصفات
السيما مع اصطباغ معظـ المكاقؼ
كسطحي كاعتباطي ،كىك ما ازدادت ٌ
ٌ
حدتو بعد الثكرة ،ك ٌ
و
السياسية،
مثبل كسمت العديد مف المكاقؼ
فاليبلمية
يخية،
الشخصية ن
ٌ
ٌ
ٌ
خصية لعدد مف قيادات المعارضة التار ٌ
الش ٌ
كغكغائية ،كىذه تختمؼ
ىكجائية
اقؼ أخرل
العقبلنية
كىذا يختمؼ بالتأكيد عف الحكمة ك
السياسية ،كحضرت مك ي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
و
و
المبدئية كاالنحياز لمثكرة ،فيما غاب –كالعادة -المكقؼ الذم يتٌسـ بالحكمة
مطمكبة كالشجاعة ك
سمات
أيضا عف
ٌ
ن
كالشجاعة في و
معا.
آف ن

مع ذلؾ ،فإننا نعي اليكـ أكثر مف أم و
أيضا ،الذم
السياسي ،بؿ ك
م
حجـ
كقت مضى
النفسي ن
التشكه الفكر ٌ
ٌ
ى
ٌ
ٌ
خمقو النظاـ الحاكـ في المجتمع السكرم ،كالسيما في قكاه السياسية ،كلذلؾ حضرت أنصاؼ المكاقؼ في محطٌ و
ات
ٌ
ٌ
ٌ
السياسية السكرٌية ،عمى
كثيروة خبلؿ الثكرة ،ككانت ىي المسيطرة عمى التياريف السياسييف المذيف حكما المعارضة
ٌ
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الجدلي الحديث كتنطمؽ منو
اإلعبلمي ،كغابت المكاقؼ التي تحترـ التفكير
السياسي ك
األقؿ في مستكل الخطاب
ٌ
ٌ
ٌ
و
عظيمة كاف قدرىا أف تجتمع فييا كحكليا كؿ األكضاع كالببليا التي
اقع سكرم شديد التعقيد ،كثكروة
في مقاربة ك و
تحاكؿ كأدىا.
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عن خالفات المعارضة وتحالفاتيا
سالم كواكبي
في السؤاؿ عف أسباب الخبلفات بيف تشكيبلت المعارضة المختمفة ،كحالة االنقساـ كالتشرذـ في أكساطيا ،إذا
ً
بأنيا
أف االعتقاد ٌ
اء األىداؼ ذاتيا ،مف إسقاط نظاـ االستبداد كبناء الديمكقر ٌ
اطية ،أرل ٌ
ما كانت تسعى بالفعؿ كر ى
كمٌيا تسعى إلى األىداؼ ذاتيا يجعمنا نحكـ عمى أدائيا مف ىذا المنطمؽ .كيجب أف نصؿ إلى مرحمة المصارحة
و
مرحمية .فتعريؼ
مشتركة
أرضي وة
في العمؿ السياسي ككضع أىداؼ الجميع عمى الطاكلة لمحاكلة االلتقاء عمى
ٌ
ٌ
الييف ،مف حيث ٌإنيا رغبة األكثرية أك إنيا تأخذ بعيف االعتبار األقمية بمعناىا
اطية
ه
مختمؼ حتى بيف الميبر ٌ
الديمقر ٌ

اطية ىي فقط صناديؽ االقت ارع ،كفي ىذا كما تعممكف
السياسي .فاالعتقاد السائد عربيًّا عمى األقؿ بأف الديمقر ٌ
ٌ
مكركث "عريؽ"
جميعا ،جزهء مف كؿ ال تريد قكل المعارضة المشرذمة مكاجيتو كنقاشو كتحميمو .بالتأكيد ،يؤدم
ه
ن
مف البل عمؿ السياسي كالقمع كاإلقصاء كاالستقطاب دكرىا في إضعاؼ ىيكمية القكل المعارضة .ىناؾ انعداـ و
ثقة
ٌ
ي
ٌ
و
مرضيةن تسعى إلى البركز
منتشر لو أصكلو في المجتمع كثقافة الخكؼ ...الخ ،كما أف ىناؾ أنكات ذاتيةن
ٌ
و
ىدؼ و
ساـ .كاألنكى ،أنيا في الغالب األعـ ،ال تشعر بذلؾ كبالتالي فيي مف
أم
الشخصي كلك عمى حساب ٌ
ٌ
م في ىذه المرحمة.
تعترؼ لكي تزيؿ عقبةن أماـ العمؿ
المستحيؿ أف
ى
الجماعي الضركر ٌ
ٌ

و
أف
كعف مسألة االتٌكاء عمى أجندات قكل
ٌ
تنصؿ المعارضة مف دكرىا التغييرم ،أـ ٌ
خارجية ،كىؿ ٌأدل إلى ٌ
أيضا أف في الجكاب عف ىذا السؤاؿ ،إحالة إلى السؤاؿ األكؿ،
دكر الخارج ىك الذم عطٌؿ مف فاعميتيا؟ أعتقد ن
شماعةه سيمةي االستخداـ لننأل بأنفسنا عف
الدكلية نا
حيث أدت القكل
دكر ًّ
ىاما في تعزيز التشرذـٌ ،
اإلقميمية ك ٌ
ٌ
كلكنيا ٌ
و
الدكلية.
كبشدة ،أف األداء يفرض ذاتو عمى القكل
العصابية .فأنا أعتقد،
العصبية ك
مكاجية أمراضنا
اإلقميمية ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لي
الشخصية
ضعؼ
ٌ
ٌ
جي ،بكؿ أشكالو كليس الما ٌ
السياسية السكرٌية بالمجمؿ ،فتح األبكاب أماـ التأثير الخار ٌ
فحسب .كثير مف رمكز "الضمير" السياسي السكرم ،كضعكا بيضيـ في سمٌ وة ك و
احدة كأخطؤكا إستراتيجيًّا كتكتيكيًّا.
ه
و
تتـ
تكزعى البيض بيف
ليست حنكة "
اقتصاديةه في االستثمار حتى ال َّ
سبلؿ مختمفة ،فيي قاعدةه
تشرشمية" أف ٌ
ٌ
ٌ
َّ
مما
محدكدا .بالمقابؿ ،فدكر العكامؿ
الخسارة بقسكة كلك كاف الربح
ن
ٌ
الخارجية استيغؿ لتبرير العجز في األداءٌ ،
ضخـ مف تأثيره.
ٌ
قسـ مف المعارضة لتيار و
أما في ما يخص مبلقاة و
قكل ال تؤمف
ات تحمؿ
ن
ٌ
خطابا طائفيًّا أك التحالؼ مع ن
اطية ،بدعكل أكلكية إسقاط النظاـ ،كخطكرة ذلؾ عمى المشركع الديمكقراطي ،فقد جرل الرىاف مف قبؿ
بالديمكقر ٌ
خطابا
بعضيـ حتى عمى جبية النصرة ،كفي ىذا خطأ ندفع ثمنو حاليًّا .بالمقابؿ ،ىمف ًمف السكرٌييف ال يحمؿ
ن
طائفيًّا جزئيًّا أك كميًّا؟ كاف يك ًج ىد فيك عممةه نادرةه لؤلسؼ الشديد.
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التقدمية إلى انتماءاتيـ
العممانية ك
تحك ىؿ أك تراجع أعضاء األحزاب
ميمةه لكي
تجربة الحرب
ٌ
ٌ
ٌ
المبنانية ٌ
ى
نتابع ٌ
و
العمماني ًة مصطنعةن كلـ يؤسَّس ليا و
بفعؿ ثقافي جذرم .مف الخطأ
لضعؼ في التككيف العقائدم ،كلككف
الطائفية
ٌ
ٌ

كمتدي هف،
االعتقاد بأف مجتمعنا عرؼ
العممانية بكؿ أبعادىا ،بؿ عمى العكس ،يجب االعتراؼ بأنو مجتمعه محافظه
ٌ
ٌ
و
و
مذىمة في فترة
اكتشافات
مما أدل إلى
نأىت النخبة المثقفة بنفسيا عف التعامؿ معو بفكقية كبثقافكية مزعجةٌ ،
السنكات الخمس الماضية.
لمظبلمية الفكرٌية عمى الرغـ مف ٌادعائو العكس .بالمحصمة ،مف الميـ
أيضا بأف االستبداد قد ج ٌذر
ٌ
ال ننسى ن
السياسي
الطائفية أضحت جزنءا مف الخطاب
العم يؿ مع القكل المختمفة ،باألخذ بعيف االعتبار أف مكضكعة
ٌ
ٌ
المجتمعي .ىذا ال يعني القبكؿ كالتسميـ ،كلكف إقصاء ىذه القكل كرفض الحكار معيا ،يعني البقاء في مرٌب وع
ك
ٌ
و
الطائفي.
صغير جدان ،لؤلسؼ ،ال يحتكم إال عمى قمٌ وة قميمة ،ال نعرؼ مدل مقاكمتيا لمعكدة لبلصطفاؼ
ٌ

ضبابية ،يجرم عمى أساسيا
محددةه مف دكف
كفي النياية ،أرل أف يككف ىناؾ
كقيـ ٌ
خطاب ك ه
ه
ٌ
اضح كمبادئي ه
النقاش مع اآلخريف لمتكصؿ إلى و
النقدم بيف
ىامةه في األلفية الثانية لمحكار
نقاط مشتركة .كانت ىناؾ
ي
ٌ
تجارب ٌ

القكل المختمفة سياسيًّا في المعارضات العر ٌبية (إعبلف دمشؽ ،إعبلف  18أككتكبر في تكنس ..المغرب ،المقاء
و
و
مسدكد ،كلكف عند تحديد األكلكيات كحصر نقاط
حائط
المشترؾ في اليمف) .كبالػتأكيد ،فجزهء منيا كصؿ إلى
إيجابي وة نسبيًّا.
نتائج
الحكار ،يمكف الكصكؿ إلى
ٌ
ى
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الوطنية
اطية مشروطتان بوجود الدولة
ّ
المعارضة والديمقر ّ

منير الخطيب

لـ َّ
اطية بالنسبة لؤلحزاب كالتنظيمات السكرٌية في حقبة البعث ،عمى اختبلؼ انتماءاتيا
تتعد المسألة الديمقر ٌ
أم
األيديكلكجية ،سكاء كانت معارضةن أـ
سمطكية ،عف ككنيا الحقةن تيزٌيف اسـ ىذا الحزب أك ذاؾ ،كال تعكس َّ
ٌ

الداخمية ،أك في كعي أعضائيا كممارساتيـ ،ككذلؾ في عبلقة ىذه األحزاب مع
مضمك وف ديمقراطي في عبلقاتيا
ٌ
اطية ،في كعي األحزاب
جي ،كفي رؤيتيا لمعالـ كالتاريخ كالمستقبؿ .لذا ،لـ تخرج المسألة الديمقر ٌ
محيطيا الخار ٌ
اطية ،كعف ككنيا حكـ األغمبية دكف التفريؽ بيف
القكمية كاليسارٌية ك
اإلسبلمية ،عف حدكد الفيـ "الصندكقي" لمديمقر ٌ
ٌ
ٌ
اإلثنية .فقد أخضعت تمؾ القكل مسألة الديمقراطية لمفاىيميا اإلبستمية
الطائفية أك
األغمبية
السياسية ك
األغمبية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

القكميكف كاليسارٌيكف نافمةن بكرجكازٌية ،تجاكزتيا
األيديكلكجية ،فتماىت بنظر اإلسبلمييف مع الشكرل ،كاعتبرىا
ك
ٌ
ٌ
اكية تاريخيًّا ،فمـ تعد الزمةن لمجتمعاتنا.
االشتر ٌ
متعم ندا بدافع المصالح،
عامدا
اطية" ،منيـ مف فعؿ ذلؾ
ن
في مرحمة البعث "استكطى الجميع حيط الديمقر ٌ
ٌ
كمنيـ مف فعميا بسبب العمى األيديكلكجي ،كفي كمتا الحالتيف ،ظمٌت ضمائر كرؤكس القكمييف كاليسارييف

مخدات أحبلـ المشاريع الكبرل كتحرير فمسطيف كالكحدة العربية كاسقاط اإلمبريالية أك
كاإلسبلمييف مرتاحةن عمى ٌ
الزـ لمحياة المعاصرة كآلدمية البشر ،كمر و
و
كنمط و
تبط عضكيًّا بالحداثة ،لـ يكف
اطية
إقامة دكلة الخبلفة .كاف الديمقر ٌ
اردا في كعي تمؾ القكل.
ك ن
يقكؿ الراحؿ إلياس مرقص :الديمقراطية = الميبرالية  +مفيكـ الشعب .فالميبرالية بمعنى الحداثة ىي حد عمى

نخبكية.
تتحكؿ إلى أكليغارشية
شعبكية ،كالديمقراطية حد عمى الميبرالية كي ال
تتحكؿ إلى
الديمقراطية كي ال
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لكنيا ،في أحد أىـ معانييا ،ىي أف ييزـ رج هؿ
األغمبية
اطية ليست حكـ
السياسية فقط ،ىذا أحد معانيياٌ ،
ٌ
ٌ
كالديمقر ٌ
نسيكف جميعا لمنع تر ٌشح ر و
جؿ
احد
ه
ك ه
ككحيد أمةن بكامميا ،شرط أف يككف ىذا الرجؿ تحت القانكف .فمك أجمع الفر ٌ
ن
نسيكف منعو ،ألنو ال يكجد
مثبل ،لف
تعدد عبلقاتو مع النساء ،ن
ئاسية ،بسبب ٌ
يستطيع الفر ٌ
فرنسي ما لبلنتخابات الر ٌ
ى

جميعا .الديمقراطية :ىي خركهج مف
نسييف
يشرع ىذا ،لذا سييزـ ذاؾ الرجؿ بالقانكف الفر ٌ
ن
في الدستكر الفرنسي ما ٌ
كثنائية (فرد ،مجتمع) ،كمرتبطة مع بناء دكلة القانكف ال "دكلة" البعث
الفردانية
األيديكلكجي إلى
"سياسة" القطيع
ٌ
ٌ
ٌ
و
قانكف ىي "مخمكطة طكائؼ كعشائر
كدحانية أخرل ،الديمقراطية مف دكف دكلة
أك "دكلة" األسد أك أية "دكلة"
ٌ
بالعممانية ،ال معنى لمديمقراطية خارج المضمكف العمماني
أيضا ،مرتبطةه أشد االرتباط
ٌ
كاثنيات" .كالديمقراطية ،ن
نقيضا
المدني ،بكصفة
اطية إلى نبنى سكسيك -ثقافية ال يتكافر عمييا إال المجتمع
ليا .كتحتاج الممارسة الديمقر ٌ
ن
ٌ

السياسية.
األخبلقية ك
"لممجتمع" األىمي كانقساماتو كبناه الفكرٌية ك
ٌ
ٌ
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اطية كارتباطاتيا الضركرية بمسائؿ
كاضافة لشقاء الكعي ىذا عند قكل المعارضة
التقميدية بمسألة الديمقر ٌ
ٌ
و
حزمة مف العكامؿ األخرل ،أسيمت في
العممانية كالدكلة كحرية الفرد كالمجتمع المدن ٌي ،يمكف تسميط الضكء عمى
ٌ
اليامشية لمديمقراطية في سكرية ،أبرزىا:
الكضعية
ترسيخ
ٌ
ٌ
العالمي ،الذم افتتحتو الثكرة
القكمية كاليسارٌية ،إلى المسار
أكنال ،تنتمي القكل المعارضة السكرٌية،
اإلسبلمية ك ٌ
ٌ
ٌ
الككنية ،حيث يمكف
البمشفية في االتحاد السكفييتي السابؽ ،كمف سماتو :أنو مسار االنقبلب عمى مناخ الحداثة
ٌ
ٌ
السياسي
القكمية العر ٌبية ،كحركات كقكل اإلسبلـ
القكمية ،كمنيا الحركة
الفاشية كالحركات
كضع
ٌ
ٌ
البمشفية كالنازٌية ك ٌ
ٌ
ٌ

اطية .ألـ يكف االنقبلب الثكرم
بشقٌيو ٌ
ثمة المعادم لمديمقر ٌ
السني كالشيعي في السياؽ المعادم لمحداثة نفسو ،كمف ٌ
السطحية
منطقيةه لبلنقبلب عمى الحداثة
في سكرية نياية
خمسينيات القرف الماضي عمى الديمقراطية ،ىك نتيجةه
ٌ
ٌ
ٌ

التي أحدثتيا الصدمة الككلكنيالية في ببلدنا؟

اإلقميمية .لقد
الدكلية ك
ثانيا ،الديمقراطية تتعارض مع فكرة "الكطف" – الدكر اإلقميمي ،أك "الدكلة" -الكظيفة
ٌ
ٌ
ن
و
عاما إلى و
تغييب لمداخؿ كتضخيـ
دكر كظيفي ،بما يقتضي ذلؾ مف
حكؿ النظاـ السكرم سكرية خبلؿ خمسيف ن
ٌ

اإلقميمي،
عاما رىينة دكر سكرية
يخي .فظ ٌؿ "الشعب" السكرم خمسيف ن
ٌ
الدكر اإلقميمي عمى مقاس دكر القائد التار ٌ
أيضا ،تضخيـ عسكرة
ككانت تبعات ذلؾ تعطيؿ الحياة
ٌ
الداخمية السكرية ثقافيًّا كسياسيًّا كاقتصاديًّا ،كما اقتضى ،ن
و
حديث
كطنية فعميًّا .فأم
كطنية أيديكلكجيًّا ،كما دكف
القطيعي حكؿ أىداؼ ما فكؽ
المجتمع كالتجييش كالتحشيد
ٌ
ٌ
ٌ
و
قميمية؟!
دكلية كا ٌ
حكلو النظاـ حاجةن ٌ
عف الديمقراطية في بمد ٌ
ثالثنا ،لـ ً
عابرا" ،كدكلتو"
الحالي ،في نظر
يكف الكياف السكرم
القكمييف كاليسارٌييف ،إال ن
اإلسبلمييف ك ٌ
ٌ
كيانا ن
ٌ
الكطنية
الطبقية المكعكدة ،فبقيت فكرتا
القكمية أك
اإلسبلمية أك
مرحمي وة عمى طريؽ بناء "الدكلة"
عبارة عف "دكلة"
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الكطنية
الكطنية ،فكرتيف منبكذتيف في أيديكلكجيات تمؾ القكل .الديمقراطية كثيقة الصمة بالدكلة
السكرية كالدكلة
ٌ
ٌ
مف جية ،كبالمسألة الكطنية ،مف و
نفيا لمبنى ما
الكطنية تتطابؽ مع حدكد
جية ثانية ،ككف حدكد
ٌ
ٌ
ٌ
العممانية ،كتش ٌكؿ ن
الكطنية.
قبؿ
ٌ
لمعممانية ،عمى إبقاء
المذىبية المعادية
االستبدادية ك
امدا ،كفقنا لطبيعتو
ابعا ،حرص النظاـ السكرم ع ن
ٌ
ٌ
ٌ
رن
و
َّ
كجماعات
كظؿ يعامؿ السكرٌييف
م في حالة تشظ طائفي كاثني ،لمقتضيات الييمنة كالتسمٌط،
"المجتمع" السكر ٌ
و
السمفية،
الكطنية ،كاف يعاد إنتاج األيديكلكجيات
مكحد .كفي قيعاف ىذه الجماعات ما دكف
كليس
المذىبية ك ٌ
ٌ
ٌ
كشعب ٌ

التي انفجرت الحقنا في مكاجية ثكرة الشباب عاـ ( .)2011ال يمكف الحديث عف كعي كممارسة الديمقراطية في
اطية.
"
و
مجتمع" ىك ناتج " تمزيؽ" قسرم لشقؼ متحاجزة .االندماج الكطني مقدمةه ضركرٌيةه كالزمة لمديمقر ٌ
التقميدية بكؿ أطيافيا إلى ىكامش المجتمع،
يخية السابقة دفعت المعارضة السكرٌية
ٌ
إف الشركط كالمقدمات التار ٌ
ثـ ،لـ تستطع أف تراكـ ت ارثنا سياسيًّا يمكف البناء عميو ،عمى الرغـ مف تضحياتيا األسطكرٌية في سجكف
كمف َّ
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كتعذيبا ،كعمى الرغـ مف مبلحقة المعارضيف بمقمة عيشيـ عف طريؽ منعيـ مف السفر كمف
اعتقاال
االستبداد
ن
ن
التكظيؼ .فقد ايختبرت ىذه القكل المعارضة مرتيف :المرة األكلى ،أثناء فترة "ربيع دمشؽ" عاـ ( ،)2001فقد

تصدر المثقفكف المستقمٌكف كاألعضاء الذيف ترككا
الخمفية ،في حيف،
التقميدية إلى الصفكؼ
تراجعت األحزاب
ٌ
ٌ
ٌ
أحزابيـ مشيد المنتديات كالجمعيات كالتشكيبلت ،ذات الطابع المدني الديمقراطي ،ككانت حالة االرتباؾ كالتشكيش
تـ التراجع عنو مف قبؿ
ئي كاليش ،كالذم سرعاف ما َّ
كاضحةن في سمكؾ تمؾ األحزاب ،في أجكاء "االنفتاح" الجز ٌ
السمطة في ذلؾ الحيف.
التقميدية ،ىي لحظة انفجار الثكرة السكرٌية في
اختبار حقيقيًّا لمقكل المعارضة
نا
كالحالة الثانية التي ش ٌكمت
ٌ
آذار /مارس عاـ ( ،)2011إذ كانت الثكرة كاشفةن لضحالة الرؤية الديمقراطية لدل تمؾ القكل .فثكرة الشباب ،في
السمطكم كالمعارض ،كبدأت الثكرة في
ٌ
حقيقية ،كالتنسيقيات كاالتحادات كلجاف
ٌ

األيديكلكجية المغمقة بشقييا
أحد تعبيراتيا ،كانت بمكاجية المنظكمات
ٌ
اعد مكضكعيةن ،تب ٌشر باحتضاف و
سياسي وة
حياة
تؤسس قك ى
ٌ
ٌ
شيكرىا األكلى ٌ
التقميدية
طكيبل ،كلـ تستطع المعارضة
الميدانييف .لكف ،لـ تدـ ىذه المحظة
اإلعبلمييف ك
اإلغاثة كآالؼ الناشطيف
ن
ٌ
ٌ
ٌ
الشبابي عف طريؽ استغبللو براغماتيًّا ،كالكصكؿ إلى
االرتقاء إلى منسكبيا ،بؿ كانت تستبطف فكرة إنياء الحراؾ
ٌ
تفاىمات مع السمطة ،تتيح ليذه القكل مكقعا في " و
تقدمية" جديدة بالشركط التي كفٌرتيا ثكرة الشباب،
كطني وة
جبية
ٌ
ٌ
ن
اسعا مف المعارضة ،التي أصبحت تيعرؼ الحقنا
كاف ذلؾ مضمكف مؤتمر فندؽ "سمير اميس" ،الذم َّ
ضـ طيفنا ك ن
بمعارضة الداخؿ.

و
السممية ،كما نتج عنيا مف و
تنظيمي وة
أطر
إف ثكرة الشباب في المرحمة
مفتكحة عمى أفؽ كطني سكرم ،ظاىرةه
ٌ
ٌ
أم دكر في
مغايرة مف حيث النشأة كالتككيف كالتطمٌعات كاألدكات لمتنظيمات المعارضة
ٌ
التقميدية ،التي لـ يكف ليا ٌ

بالنياجية كاألدكات نفسيا بعد االنقضاض عمى المضمكف
الشبابية ،كاستمرت تمؾ المعارضات
إطبلؽ الثكرة
ٌ
ٌ
التقميدم كميميشياتو.
الشبابي ،مف قبؿ السمطة كميميشياتيا كالمجتمع
السممي لمحراؾ
اطي
ٌ
ٌ
ٌ
المدني الديمقر ٌ
ٌ
تتكحد كتندمج مع الحراؾ
كىنا يبرز سؤاالف كبيراف :األكؿ ،لماذا لـ تستطع قكل المعارضة المختمفة أف ٌ
كصكتي وة بعد
إعبلمي وة
اىر
الشبابي
ٌ
ٌ
اطي؟ كالثاني ،لماذا عبل صكت المعارضات أكثر ك ٌ
استمرت كظك ى
السممي الديمقر ٌ
ٌ
ٌ
الشبابي؟
القضاء عمى الحراؾ
ٌ
أشار األستاذ جاد الكريـ الجباعي في كرقتو المقدمة إلى الجزء األكؿ مف ىذه الكرشة ،إلى أف األيديكلكجيا
و
كالطائفية
ىكيات المجتمع المكركثة (
أصبحت ىكيةن لتمؾ األحزاب المعارضة ،كتمفصمت
ٌ
بشكؿ أك بآخر مع ٌ

التصحر السياسي في
عاما مف
اإلثنية ك
ٌ
ٌ
كالعشائرٌية ك ٌ
تحكلت أحزاب المعارضة ،خبلؿ خمسيف ن
الجيكية) .نعـ ،لقد ٌ
و
و
أيضا،
كائنات
ىككية ضامرة ،مف الصعب أف ينعقد حك هار بيف
كائنات
"دكلة البعث" ،إلى
ٌ
ٌ
ىككية ،كمف الصعب ،ن
و
كائنات ٌ و
حرة عاقمة ،كيفسر الطابع اليككم لقكل المعارضة
تتكحد ىذه الكائنات ،ال ينعقد الحكار إال بيف
أف ٌ
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و
و
إطار سياسي كطني ،يجمع ما بيف الكحدة كاالختبلؼ،
حدكد كبي ورة ،عدـ قدرتيا عمى تشكيؿ
المختمفة ،إلى
و
كيانات متنافروة عمى مستكل األىداؼ كمتماثمة عمى مستكل البنية ،ىذا أكنال.
فالكحدة ليست عممية تمزيؽ
و
و
الخمية) ،كمف
كائف كحيد
انقسامات ذات
اليككية تنقسـ
كثانيا ،األحزاب
طبيعة بارامسيكمية( ،البارامسيكـ ه
ٌ
ٌ
ن
تماما .إف كثرة االنقسامات
المعركؼ أف كحدات
ٌ
الخمية تتكاثر باالنقساـ ،كنكاتج االنقسامات متشابيةه كمتماثمة ن
و
المجتمعية ،بقدر ما
الفاعمية
اختبلؼ صحي تخدـ سيركرة
تعبر عف حالة
كاألطر
ٌ
ٌ
التنظيمية لممعارضة السكرٌية ال ٌ
ٌ
العامة .فكـ
الشخصي كالى مصمحة الحزب أك الجماعة التي ىي أىـ مف المصمحة
السياسكم ك
الحيز
تنتمي إلى ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المرضي عند غالبية
الذاتكم
التضخـ
أظيرت انقسامات المعارضات السكرٌية في السنكات الخمس الماضية مدل
ٌ
ٌ
ٌ
االستقبللية!
الفردانية ك
الذاتكية مسألةه مختمفة جذريًّا عف
ٌ
ٌ
المعارضيف السكرييف ،ك ٌ

يرؽ ضجيج الخبلؼ اإلعبلمي بيف ما
ثالثنا ،الفرؽ كاالختبلؼ ىما المذاف يصنعاف ٌ
التقدـ في التاريخ .لـ ى
عرؼ بمعارضة الداخؿ كمعارضة الخارج إلى مستكل الفرؽ الدافع إلى األماـ ،بؿ ارتفعت ىذه الخبلفات

طردا مع كضعية انعداـ الكزف ،التي كجدت المعارضات المختمفة نفسيا في قمبيا ،بعد القضاء عمى
السياسكية ن
ٌ
تضخـ
اقية ،أماـ
الشيعية
الشعبي ،كصعكد القكل اإلسبلمية المتطرفة ،كدخكؿ المميشيات
الحراؾ
ٌ
المبنانية كالعر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لغك و
تحكلت خبلفات المعارضيف إلى مجرد و
فاقد لممعنى.
الحالة
ٌ
المميشياكية في سكريةٌ ،
أثمانا غاليةن ًّ
كمرة في سقكطو.
جدا لكذبة "دكر سكرية
ابعا ،دفع السكرٌيكف ،مرتيف ،ن
رن
مرة في صعكده ٌ
اإلقميمي" ٌ
ٌ
قاحبل سياسيًّا كثقافيًّا كاقتصاديًّا ،كأثناء سقكطو استجمب مختمؼ
تماما كجعمو
ن
أثناء صعكده ٌ
غيب النظاـ الداخؿ ن

التقميدية ،ففي زمف
سمبا عمى القكل المعارضة
اإلقميمية ك
الدكلية ك
التدخبلت
أنكاع
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المميشياكية .كما انعكس ذلؾ ن
و
الحالي الذم انيار فيو الدكر،
لعمؿ سياسي معارض ،كفي الزمف
مكضكعية
"استقرار الدكر" لـ تتش ٌكؿ حكامؿ
ٌ
ٌ
تحكلت سكرية إلى ساحة صراعات لمصالح الدكؿ ،تراكبت سياسات القكل المعارضة مع ىذه الصراعات عمى
ٌ
الكطنية السكرٌية ،التي تتطمٌب الحياد كاالنثناء نحك بناء الداخؿ كفقنا لمصمحة السكرٌييف .تعيش معظـ
حساب
ٌ
السيما معارضة الداخؿ (ىيئة التنسيؽ كأخكاتيا) ،كالتي تستمد قكتيا فقط مف
كىـ االستقبلؿ ،ك ٌ
القكل المعارضة ى

يغير مف حقيقة تبعيتيا ىذه محاكلة
التحاقيا بسياسات المحكر
اني ،كدعـ ىذا المحكر ليا ،كال ٌ
الركسي – اإلير ٌ
ٌ
خافيا عمى أحد دكر الدكؿ مختمفة المصالح في تشكيؿ ىياكؿ
تغميفيا بمعاداة إسرائيؿ أك التكفيرييف ،كما لـ يكف ن
الخارجية ،كتكجيييا كرسـ سياساتيا كتحديد مكاقفيا.
المعارضة السكرٌية
ٌ

خامسا ،إف عجز القكل المعارضة خبلؿ خمس سنكات عف التكحد كتشكيؿ فعالي و
سياسي وة ذات كزف ،بسبب
ات
ٌ
ٌ
ٌ
ن
الدكلية ،كبركز قكل األمر الكاقع المسمٌحة ،كفقداف
السياسية لمقكل
بنيتيا الداخمية كرؤاىا كتبعيتيا
اإلقميمية ك ٌ
ٌ
ٌ
و
كذاتية،
مكضكعي وة
ألسباب
السممية التاريخية،
الداخمية ،كعدـ تم ٌكنيا مف تثمير لحظة الثكرة
السياسية
مشركعيتيا
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

التنظيمية ،التي أصبحت ىدفنا بحد ذاتيا،
أسيـ كؿ ذلؾ بمز ويد مف ضمكرىا كانحسارىا ،كلمحفاظ عمى استم ارريتيا
ٌ
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و
كمفردات كمنطؽ
لمفاىيـ
جعميا تغطس أكثر فأكثر في لعبة الدكؿ كالمحاكر ،كأف تخضع ،بحكـ مكازيف القكل،
ى
و
مجاؿ كطني سكرم.
الحرب الدائرة في سكرية ،كأف تفقد ،كميًّا ،إمكانات المساىمة في تشكيؿ
المكضكعية ،حكمت عمى قكل المعارضة
في النتيجة ،إف شركط التاريخ المختمفة ،كي أككف أقرب إلى
ٌ
ميمتيف :األكلى ،عدـ قابميتيا لئلصبلح،
ٌ
التقميدية ،بمختمؼ أطيافيا ،باالنزكاء إلى اليكامش ،ككسمتيا بسمتيف ٌ
و
بالنظر إلى مضمكنيا اليككم كاأليديكلكجي ،كالثانية ،انعداـ احتماالت انطبلؽ و
اىنا
حياة
فعمي وة في سكرية ر ن
سياسية ٌ
ٌ
ٌ
بدءا مف ىذه القكل ،بؿ إنيا ستككف عقبةن في كجو خيارات "السياسة – تاريخ" ،إذا
ن
كمستقببل بعد تكقؼ الحرب ن

قيدر ليذه الخيارات أف تسمؾ طريقيا في سكرية القادمة.

تعارضا مطمقنا مع منطؽ الحرب
"السياسة – تاريخ" ،بتعبيرات ياسيف الحافظ ،يجب أف تككف متعارضةن
ن
الداخمية
مجتمعيةن في سكرية لـ تبدأ بعد ،كال يمكف أف تبدأ قبؿ تكقؼ الحرب
الداخمية ،السياسة بكصفيا
فاعميةن
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

بكؿ أشكاليا ،كفي مقدمتيا حرب السمطة عمى الشعب .كما داـ قرار كقؼ الحرب لـ يعد بيد السكرٌييف ،إنما ىك
و
الفعمية قبؿ حصكؿ ىذه التفاىمات ،كعكدة شركط
إقميمية ،لذا ،لف تبدأ السياسة المعارضة
دكلية –
ٌ
ٌ
رىف تفاىمات ٌ
و
و
ثـ ،يصبح تشكيؿ و
أطر
الحد األدنى الستمرار الكياف السكرم الحالي ،كمف َّ
تقنيةه
تنظيمية معارضة ىك مسألةه ٌ
ٌ
و
كطني وة سكرٌية ،تقيـ ًّ
حدا عمى
لسياسات
الميـ أف
كحسب.
ات جذرٌيةه
ثانيا ،منظكر ه
ى
ٌ
تتكقؼ الحرب أكنال ،كتتأسس ،ن
ٌ

المذىبية كاقعيًّا كفعميًّا.
الطائفية ك
لمكطنية شعاراتيًّا ،كالمتراكبة مع المصالح
اإلسبلمية العابرة
القكمية ك
السياسات
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
األصمية،
الكطنية مع العكدة المتكقٌعة لمسكرييف إلى مناطقيـ
كثالثنا ،يجب العمؿ عمى اندماج ىذه السياسات
ٌ
ٌ
و
جامعييف
طبلب
السممي مف
يخية التي أطمقت كانخرطت في الحراؾ المدني
ٌ
صمب الكتمة التار ٌ
كىؤالء يش ٌكمكف ي
ٌ
المدينية ،كشتٌتتيا الحرب الحقنا ،سكاء داخؿ
كميندسيف كأطباء كمحاميف كرجاؿ أعماؿ كمختمؼ الفئات الكسطى ك
ٌ
سكرية أك خارجيا.

إف قياـ و
احتمالية ىذا اإلمكاف ،يمكف تكقٌع
ممكف ،مع
لكنو
كطني وة في سكرية،
دكلة
ن
مستقببل ،ليس حتميًّاٌ ،
ه
ٌ
ٌ
ٌ ى
اآلتي :إف دكر السكرٌييف في تشكيؿ السمطة القادمة سيككف ىامشيًّا ًّ
جدا ،لكف دكرىـ في تشكيؿ معارضة ىذه
السياسية القادمة ،سيبادر إلى تأسيسيا المثقفكف
السمطة القادمة لف يككف ىامشيًّا ،كأنا أعتقد أف نكاة المعارضة
ٌ

السياسي ،كالناشطكف
السكرٌيكف المستقمكف ،كأعضاء األحزاب الذيف ترككا أحزابيـ لقناعتيـ بعدـ قابميتيا لئلصبلح
ٌ
المينية
السممية ،كذلؾ أعضاء النقابات
تنسيقيات الثكرة في بداياتيا
اإلعبلميكف ،الذيف شارككا في
الميدانيكف ك
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ألطياؼ ك و
و
اسعة مف السكرٌييف الذيف ظمٌكا خارج استقطابات
كمبية السمطة ،إضافةن
تتحرر مف ىيمنة ٌ
ك ٌ
العممية بعد أف ٌ
و
االقتصادم
جدٌية ،رغـ ىكؿ الخراب
الحرب .عند تحقؽ ىذا االحتماؿ الذم ما زاؿ يتكافر عمى
حظكظ ٌ
ٌ
و
صمة بيف المعارضة
السكسيكلكجي ،الذم ألحقتو نياجية السمطة بالبمد ،عند ذاؾ فقط يمكف الحديث عف
ك
ٌ
التكىمات منو إلى الكاقع
كالديمقراطية ،أما الحديث عف تمؾ الصمة مع معارضات حقبة األسد فيك أقرب إلى
ٌ
الكطنية.
معا بانتفاء الدكلة
ٌ
الفعمي ،ألف المعارضة كالديمقراطية تنتفياف ن
ٌ
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الديموقراطية والمعارضة في سوريا
ىنادي زحموط
ً
جانبا كؿ األكراؽ النظرٌية حكؿ "المشركع الكطني
منذ المحظة التي قامت فييا الثكرة في سكريا ،يكضعت ن
التقميدية".
كتبنتو "المعارضة
الديمقراطي" الذم سبؽ ٌ
ٌ
مف الشعارات "الشعب السكرم ما بينذؿ" ك"الشعب السكرم كاحد" إلى الكتابة عمى الحيطاف كاألغاني كالرقص

عاما مف كبت السياسة في المجتمع
في المظاىرات ،كانت تمؾ ألؼ باء التعبير السياسي الجديد بعد أربعيف ن
السكرم كعزلو عنيا.
ممف
بقيت معارضة الخارج عمى لغتيا الخشبية ،كأسيـ في ذلؾ بعدىا الجغرافي عف ثكار الداخؿ ،أما ه
كثير ٌ
فع و
و
اؿ مع الناس عمى األرض.
صمد كبقي في الداخؿ مف الشخصيات المعارضة فقد كجد سبيمو لمتكاصؿ
بشكؿ ٌ

السياسية
فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،أسيـ "فائؽ المير" في تعزيز الكعي السياسي عند كثير مف القكل
ٌ

لتككف مع آخريف منظمة "نجدة ناك"
كالعسكرٌية في الغكطة الشر ٌ
قية ،كنظٌمت "خكلة دنيا" جيكد اإلغاثة الضخمة ٌ
المحمية ليطمؽ مف
قدـ "عمر عزيز" فكرة المجالس
كىي كبرل المؤسسات
اإلغاثية اليكـ عمى األرض .مف جيتو ٌ
ٌ
ٌ
و
لعامة السكرٌييف الثائريف.
جديد ممارسة الديمقر ٌ
اطية كيجعميا متاحةن ٌ
النفىس
شيئا
ن
زادت الفجكة ن
فشيئا بيف معارضة الخارج كالداخؿ ،حيث كاف المعارضكف في الخارج قصيرم ى
و
ضرت لتسمٌـ مقاليد
كتشكيبلت
غدا ،ال بؿ إف حككمات منفى أيعمنت
كطالما اعتقدكا أف سقكط النظاـ ن
حككميةن يح ٌ
ٌ

كيتحضر
جية
ٌ
األمكر ،فيما كاف الناس يذكقكف ظمـ النظاـ كبطشو ،النظاـ الذم كاف يحيؾ لعبة سياستو الخار ٌ
و
لحرب طكيمة األمد َّ
ضد الشعب في سكريا.
ألحد ،أم و
و
أحد في انتصار ىذه الثكرة ،ثكرة
غاب عف باؿ المعارضة في الداخؿ كالخارج أف ال مصمحة
ٌ
اإلسبلمية كالعر ٌبية كالدكؿ التي كافقت عمى اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف،
فكنا نناشد الدكؿ
الكرامة كالحريةٌ ،
ٌ

متناسيف أف حقكؽ اإلنساف ميزةه لمكاطني دكؿ العالـ األكؿ فقط ،كأننا اليكـ مف يدفع ثمف ىذا النضاؿ َّ
ضد الظمـ
في العالـ ،كفقط سندفع الثمف ،لذلؾ أصبحنا بحؽ "ثكرةن يتيمةن".
اليكة بيف معارضة الداخؿ كالخارج ،كسأذكر ىنا حادثتيف لفيـ أسباب ىذه الفجكة ،الحادثة األكلى في
كبرت ٌ
نياية عاـ ( ،)2011كتقكؿ حسب ركاية إعبلمييف في "شبكة شاـ اإلخبارٌية" إنيـ أبمغكا رئيس المجمس الكطني

الدكتكر برىاف غميكف بضركرة االنضماـ إلى محادثة "سكايب" مع عسكرٌييف منشقيف لمتداكؿ بشأف انشقاقيـ كقياـ
و
تشكيبلت عسكرٌي وة َّ
السممية كأف
متمس نكا بطيارة الثكرة
كتفصيبل
لكنو رفض ىذا المكضكع جممةن
ن
ضد النظاـٌ ،
ٌ
ٌ
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بديبل عمميًّا لما ينتظر ىؤالء المنشقيف مف مصير .ىذا التعاطي خمٌؼ
يقد ىـ ن
السبلح سيككف ن
مقتبل ليا ،دكف أف ٌ
السياسييف في الخارج ،كقطيعةن مع العسكرٌييف.
تعاليا مف قبؿ
ٌ
فيما بعد ن
الحادثة الثانية تتعمٌؽ بظركؼ تكسعة االئتبلؼ ،في أيار/مايك عاـ ( .)2013فبينما كانت المساكمات جاريةن
عمى و
العامة عبر تحديد حجـ الكتؿ كالبازار السياسي القائـ عمى كرسي
قدـ كساؽ حكؿ رئاسة االئتبلؼ كأمانتو
ٌ
و
و
ىنا كآخر ىناؾ ،كعمى و
مفاكضات عسيروة لـ تخرج بأم
كمقعد فخرم لمعمكييف ىناؾ ،في
مقعد شكمي لمنساء ىنا،
و
برؤية كاضحة ،بؿ ساىمت مع قضايا الفساد التي أثيرت في زيادة سكء
ائج تذكر لمصمحة الثكرة ،كلـ تخرج
نت ى
السياسية المعارضة ،في ذلؾ الكقت كانت معركة القصير حاميةن ،كالنازحكف عمى طكؿ الحدكد،
سمعة الطبقة
ٌ
كالمجازر تناؿ مف السكرييف ،فيما كاف االئتبلؼ مشغكنال ببا ازره ،كالدـ عمى األرض ال يجد مف يشجب نزيفو.

اسعا لطمب الدعـ مف ىنا كىناؾ كألسممة الفصائؿ
السياسية الكاضحة ،فتحت
الفساد كغياب الرؤية
ٌ
ى
الباب ك ن
كطنيةه يتشاكركف مع العسكرييف لتحديدىا كااللتزاـ بيا ،ككانت
فشيئا،
شيئا
فالسياسيكف لـ يكف لدييـ أجندةه
ن
ن
ٌ
ٌ
المالي
أبناء شرعييف ليذا النظاـ مف حيث الفساد
تحدد تصرفاتيـ كتظيرىـ
مصالحيـ اآلنية الضيقة ىي مف ٌ
ن
ٌ
و
تخطيط لممستقبؿ.
م كغياب أم
كاإلدار ٌ

مشج وع عمى مزيد مف الشرذمة في المضمكف ،فالثكرة التي تأسممت
لـ يكف دكر الخارج في كؿ ىذا سكل
ٌ
مؤتمر لمدركز كآخر لممسيحييف
نا
السنٌية" ،كبالمقابؿ رعت دكؿ الجكار كالدكؿ الغر ٌبية
برزت أكثر فأكثر ىكيتيا " ٌ
و
طائفة أخرل.
سنٌية الثكرة مقابؿ بعض المعارضيف مف كؿ
ك نا
أخير لمعمكييف .أبرزت ىذه المؤتمرات أكثر فأكثر ٌ
كبير بإضعاؼ ىذا النظاـ حتى النياية دكف أف تقدـ
دعـ الفصائؿ ككالءىا ،كاف لديو أم هؿ ه
الخارج الذم تقاسـ ى
و
يقدمو النظاـ ،فكاف كالحاؿ ىذه استمرار
المعارضة بالمقابؿ
تطمينات كافيةن مف كجية النظر الغر ٌبية تعادؿ ما ٌ
المقتمة منذ خمس سنكات كحتى يكمنا ىذا.
اطية ،كيتجاىمكف بذلؾ
بالنسبة لمكثير مف األحزاب اليسارٌية فإنيـ يؤيدكف
مدنية ديمقر ٌ
مشركعا لسكرية دكلة ٌ
ن
أم مقار و
اإلسبلميكف أنيـ لف يقبمكا بأم و
َّ
حكـ عمماني
بة لو ،فيما يؤكد
المد
اإلسبلمي عمى األرض كال يقدمكف َّ
َّ
ٌ
كأنيـ سيدعكف إلقامة دكلة اإلسبلـ في سكريا.

و
لـ ً
نقاش بعد لبمكرة شكؿ الدكلة المقبمة كلتحديد الرؤية النيائية لعبلقاتيا مع دكؿ الجكار كدكؿ اإلقميـ
يجر أم
تفاصيؿ ضركر و
ية لطمأنة مكاطنينا قبؿ طمأنة
كالدكؿ الكبرل ،كلشكؿ الجيش ،كنظاـ الحكـ ،كسكل ذلؾ مف
ى

العالـ.

و
شيء آخر.
كبير عمى الثكرة قبؿ أم
كفي غياب ىذه الرؤية
ضرر ه
ه
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اطية
المعارضة السورية
السياسية والديمقر ّ
ّ

ىيثم خوري

 .1ما حقيقة الخبلفات بيف تشكيبلت المعارضة المختمفة ،كما سر استمرار حالة االنقساـ كالتشرذـ في
اطية؟
أكساطيا ،إذا ما كانت تسعى بالفعؿ كراء األىداؼ ذاتيا ،مف إسقاط نظاـ االستبداد كبناء الديمكقر ٌ
أسباب
الخبلفات بيف التنظيمات كالشخصيات المختمفة لممعارضة ىي حقيقةه كاقعةه ال يمكف إنكارىا ،كليا
ه
كمكضكعية .كسأحاكؿ فيما يمي تمخيص ىذه األسباب:
ذاتيةه
ٌ
ٌ
أ .االستئثار بمنجزات الثكرة كاقصاء اآلخريف:
منذ بداية الثكرة حاكؿ كثيركف االستئثار بالثكرة كاقصاء اآلخريف عف مسرحيا ،كؿ ىذا كاف نتيجتو خمؽ جك
مف االنقساـ كالتشرذـ ضمف المعارضة ،سأعطي أمثمةن عمى ذلؾ .عندما حدث مؤتمر أنطاليا في أكاخر نيساف
كبداية أيار عاـ ( ،)2011تفاجأنا َّ
يخ سياسي ،كنصحنا إدارة المؤتمر أف تتصؿ
بأف
المدعكيف ليس ليـ تار ه
ٌ
و
و
اضحة حكؿ سكريا ،ليا حام هؿ
رؤية ك
بالسكرٌييف الذيف ليـ نشاطه سياسي عمى األرض السكرٌية ،بغية تشكيؿ
و
كنداءات
السياسية ،كلكف اإلدارة تجاىمت ذلؾ النداء
مجمسا تمثيميًّا لمثكرة يقكد معركتيا
سياسي معقك هؿ ،تش ٌكؿ
ٌ
ن

لتصدر
التقميدية
ظنكا ٌأنيـ يستطيعكف االستفادة مف غياب المعارضة
ٌ
ٌ
متعددةن الحقة ،ككاف مف الكاضح أنيـ ٌ
ٌ
الثكرة .الحقنا في شير أيار عاـ ( ،)2011تش ٌكمت ىيئة التنسيؽ ،التي حاكلت أف تحصر تمثيؿ الثكرة فييا ،عبر
و
و
أيضا
بميجة فييا
نشاط سياسي مقاكـ لمنظاـ خارج سكريا بػ"معارضة الخارج"،
نعت أم
شيء مف االستيزاء ك ن
ه
م بمجرد خركجو مف سكريا حتى لك كاف ىارنبا مف عنؼ النظاـ
التقميؿ مف
كطنية ىؤالء ،ككأف المكاطف السكر َّ
ٌ
و
م الذم قاـ بإجياض أم و
مشترؾ مع التشكيبلت
عمؿ
يصبح
ن
عميبل لمخارج .ثـ تش ٌكؿ المجمس الكطني السكر ٌ
بعد و
يكـ
السياسية األخرل،
ابتداء مف اتفاقو مع ىيئة التنسيؽ في شير تشريف أكؿ عاـ ( ،)2011الذم تب أر منو ى
ٌ
ن
يعا بعد
انتياء بمجنة متابعة مؤتمر القاىرة (تمكز  ،)2012التي ٌ
ميع اجتماعاتيا كقضى عمييا سر ن
مف تكقيعو ،ك ن
تشكيميا .كىك فعؿ َّ
م.
كؿ ىذا ٌ
مد ن
عيا أنو الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب السكر ٌ
ب .الشؾ كالريبة بيف أطراؼ المعارضة:
منشغبل بعممي الطبي.
قبؿ الثكرة لـ تكف لي خبرةه مع المعارضة السكرٌية ،إذ إنني كنت أعيش في الخارج
ن
كاف احتكاكي األكؿ مع المعارضة ىك مع التيار اإلسبلمي المعتدؿ المكجكد في الكاليات المتحدة ،أكثر ما
َّ
الشؾ غير معمف .قمت ربما بسبب إقامتي الطكيمة في
السيما أف ىذا
صدمني ىك ش ٌكيـ باآلخر الذم ىك أنا ،ك ٌ

الغرب ،كلكف زادت صدمتي عندما دعكتيـ لبلتصاؿ ببرىاف غميكف الميبرالي المعتدؿ ،فالثكرة تحتاج لتعاضد كؿ
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نسية عنكانيا "المعارضة السكرٌية مف
الجيكد فإذ بي أصطدـ بالشيء نفسو .كؿ ىذا دعاني ألكتب مقالةن بالفر ٌ
السمبية المسبقة كدكرىا في خمؽ الشؾ كالريبة كنتائجيا المتمثمة
العدمية" ،تحدثت فييا عف األحكاـ
العبثية إلى
ٌ
ٌ
ٌ
معا "مرغميف" في
تغير مكقفيـ مف برىاف غميكف إلى حد ما مع الزمف ،ك ٌ
طبعا ٌ
السيما بعد أف اجتمعكا ن
بالعدـ .ن

الكطني.
المجمس
ٌ

ربما الحادثة السابقة لـ تكف كار ٌثية النتائج ،كلكف دعكني أذكر لكـ حادثةن كاف فييا لمريبة كالشؾ نتائج
كارثية .في أيمكؿ عاـ ( ،)2011دعا المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات فصائؿ المعارضة السكرٌية إلى

اجتماع في الدكحة لتأسيس مجمس تمثيمي لمثكرة السكرٌية ،فدعي إلى ذلؾ االجتماع إعبلف دمشؽ ،ىيئة التنسيؽ،
و
اإلخكاف المسممكف ،كمجمكعة أحمد رمضاف التي كانت حديثة التش ٌكؿ .فجأة ينقمب إعبلف دمشؽ عمى االجتماع

ليمرركا عمى المعارضة مبادرة الجامعة العر ٌبية في ذلؾ الحيف ،عمى الرغـ مف أف
كيتيـ المنظٌميف ٌ
بأنيـ فعمكا ىذا ٌ
ؾ كالريبة أفشؿ إعبلف دمشؽ أكؿ
المنظميف أكدكا مرنا
أف االجتماع ليس لو عبلقةه بالمبادرة .ىكذا عبر الش ٌ
ار ٌ
و
و
يتككف مف قكل المعارضة الرئيسة ،كسنرل الحقنا أف نتائج ذلؾ كانت كار ٌثيةن.
محاكلة لتأسيس جسـ تمثيمي لمثكرة ٌ
لمتذكير ،المبادرة العربية في ذلؾ الحيف اقترحت أف يبقى بشار األسد في الرئاسة مع تسميـ ك ٌؿ سمطاتو إلى رئيس
كطبعا النظاـ رفضيا في ذلؾ الحيف.
كزراء مف المعارضة،
ن
السياسية السكرٌية:
ئبقية الشخصيات كالفصائؿ
ٌ
ت .ز ٌ

سياسي وة
شخصي وة
أىـ األعمدة التي يرتكز عمييا العمؿ السياسي ،ألنيا العامؿ الذم يضمف ألم
ٌ
ٌ
تعتبر الثقة ٌ
فصيؿ سياسي دعـ الشعب لو كالعمؿ بمشركعو .كال َّ
و
شؾ في أف التذبذب في المكاقؼ كعدـ كضكحيا ىك
أك
الشعبية ،كسأذكر فيما
العامؿ األساسي الذم يؤدم الىتزاز الثقة بيف السياسييف أنفسيـ أك بيف السياسييف كالقكاعد
ٌ
ئبقية كالتذبذب.
يمي أمثمةن عمى ىذه الز ٌ
إعبلف دمشؽ الذم أفشؿ تشكيؿ و
كياف تمثيمي لمثكرة في اجتماع الدكحة ،لحؽ باإلخكاف المسمميف ليش ٌكمكا

الكطني في استنبكؿ ،كالذم رفضت ىيئة التنسيؽ االنضماـ إليو بسبب انعقاد اجتماعو التأسيسي في
المجمس
َّ
استنبكؿ ،مما أضعؼ الصفة التمثيمية لممجمس ،كأدخؿ المجمس كالييئة في صر و
اعات أدمت الثكرة سنتكمـ عنيا
ٌ
ٌ
لينضـ إلى المجمس كر و
ئيس لو،
الحقنا .برىاف غميكف الذم كاف ممثؿ الييئة في الخارج ،لحؽ باإلخكاف كاإلعبلف
َّ
و
إيضاح إلى المجمس التنفيذم في الييئة.
رسمي وة منيا أك إرساؿ رسالة
استقالة
اءه دكف تقديـ
و
ٌ
تارنكا الييئة كر ى
اإلخكاف الذيف تكافقكا مع إعبلف دمشؽ عمى ر و
تناكبي وة لممجمس الكطني بيف كتمو األساسية ،انقمبكا عمى ذلؾ
ئاسة
ٌ
االتفاؽ بعد تشكيؿ المجمس بغية حرماف إعبلف دمشؽ مف الكصكؿ إلى رئاستو .ميشيؿ كيمك الذم كاف قد انفصؿ

ضاما إليو
م ،كساحة حك وار لفصائؿ المعارضة
ًّ
اطي السكر ٌ
عف ىيئة التنسيؽ ،أسس مع رفاقو المنبر الديمقر ٌ
و
فصيؿ سياسي كبقية الفصائؿ ،كما
فتبيف فيما بعد أنو يريد تشكيؿ
أعضاء مف ىيئة التنسيؽ كالمجمس
الكطنيٌ ،
ن
ٌ
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و
و
كتحالفات مع
اتصاالت
السياسية ،بدأ بعقد
استقرت أكضاع المنبر كصار لممنبر بعض الحضكر عمى الساحة
إف
ٌ
ٌ
سياسي وة أخرل مف دكف عمـ القيادة المنتخبة لممنبر ،أدل ذلؾ إلى خبلفو معيا كخركجو مف المنبر ليؤسس
قكل
ٌ
تبيف أنو ابتغى منو الدخكؿ في االئتبلؼ
اطييفٌ ،
يعا بعد تأسيسو اتحاد الديمقر ٌ
اتحاد الديمقر ٌ
اطييف السكرٌييف ،كسر ن
و
مما أدل إلى استقالة و
كثير مف أعضاء االتٌحاد ،ككقكفيـ مكقفنا سمبيًّا منو.
بكتمة كازنةٌ ،

الضارة
السياسييف السكرٌييف تعتبر مف العكامؿ
كثير مف الفصائؿ ك
ٌ
إف ىذه الز ٌ
ئبقية كالتذبذب التي يمارسيا ه
ٌ
المسببة و
لكثير مف الخبلفات كحتى العداكات بيف فصائميا كشخصياتيا.
لمحياة
السياسية في المعارضة السكرٌية ،ك ٌ
ٌ
ث .الخبلؼ بيف أطراؼ المعارضة عمى آليات إسقاط نظاـ االستبداد:
خبلؼ بيف طرفي المعارضة الرئيسييف ،المجمس الكطني السكرم كىيئة التنسيؽ ،حكؿ آليات
مبكر ظير
نا
ه
و
كسيمة لتسريع ىذا السقكط
أم
يعا ،كأف َّ
إسقاط (تغيير) النظاـ .فالمجمس الكطني كاف يرل أف النظاـ سيسقط سر ن
و
بشكؿ كبير .أما ىيئة
الخارجي
التدخؿ
يعكؿ عمى
التدخؿ
ٌ
مسمكحةه بما فييا العنؼ ك ٌ
الخارجي ،ال بؿ كاف المجمس ٌ
ٌ
ٌ

التنسيؽ فكانت ترل أنو مف الصعب ًّ
جدا إسقاط النظاـ بالقكة ،كأف القكة لف تؤدم إال إلى الدمار كالخراب ،لذلؾ
تعنت برأيو دكف أف يناقش اآلخر ،كدكف تغيير مكقفو ،عمى الرغـ
يجب محاكلة تغييره عبر الحكار .ككؿ طرؼ ٌ
سيتدخؿ
مف أف الكاقع أثبت خطأ الفريقيف ،فبل النظاـ كاف سريع السقكط ،كال ىك قاب هؿ لمتغيير بالحكار ،كال الغرب
ٌ
عسكريًّا إلسقاط النظاـ .عمى الرغـ مف كؿ ىذا تبادؿ الطرفاف تكجيو اتيامات العمالة كالتخكيف ،المجمس يتيـ

الييئة بالعمالة لمنظاـ ،أما الييئة فتتيـ المجمس بالعمالة لمخارج.
ج .الخبلفات ضمف ك ٌؿ تنظيـ :

أشير و
و
قميمة مف تشكيؿ ىيئة التنسيؽ ظير الشرخ األكؿ فييا ،حيث استقاؿ ميشيؿ كيمك كحازـ نيار نتيجة
بعد
و
م ،كالحقنا استقاؿ ىيثـ المناع مف الييئة
اطي السكر ٌ
خبلفات عمى آليات العمؿ ،ليشكبل فيما بعد المنبر الديمقر ٌ
الكطني فقد عانى مف خبلؼ عمى رئاستو بيف التنظيميف الرئيسييف فيو؛ إعبلف
ليش ٌكؿ تيار قمح .أما المجمس
ٌ

طبعا جاءت الخبلفات األخيرة ضمف حزب
مما أضعؼ المجمس كأفقده ثقة الشعب .ن
دمشؽ كاإلخكاف المسمميفٌ ،
و
و
معنكيةه في أذىاف السكرٌييف ،كلتزيد
حزب
لتشكه صكرة
ككياف سياسييف كاف ليما قيمةه
ٌ
الشعب كاعبلف دمشؽ ٌ
الخبلفات كالضعؼ كالترىؿ في أكساط المعارضة.

السياسية بإنتاج نتائج مممكسة:
ح .فشؿ التنظيمات
ٌ
إف إحدل العكامؿ المؤدية إلى الخبلفات بيف أعضاء أك فصائؿ المعارضة السكرٌية ىك عقميا كفشميا بإنتاج
كثير مف الفصائؿ السكرٌية مف ىذا العرض
مما يؤدم بتبادؿ إلقاء التيـ بمسؤكلية الفشؿ ،كتعاني ه
نتائج مممكسةٌ ،

حاليًّا ،كأكضح مثاؿ عمييا كاف استقالة ىيثـ المناع مف ىيئة التنسيؽ ليشكؿ تيار قمح.
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و
أف دكر الخارج
 .2ىؿ أدل االتٌكاء عمى أجندات قكل
ٌ
تنصؿ المعارضة مف دكرىا التغييرم ،أـ ٌ
خارجية إلى ٌ
ىك الذم عطٌؿ مف فاعميتيا؟
بشكؿ أساسي عمى المعارضة ،فالمعارضة تأخرت في تشكيؿ و
و
جسـ تمثيمي
أعتقد أف المكـ في ىذا المجاؿ يقع

الفاعمية .ىكذا فأكؿ مباد ورة لمجامعة العر ٌبية صدرت قبؿ أف
معطكبا كفاقد
ليا ،كعندما تش ٌكؿ ىذا الجسـ كاف
ٌ
ن
ينبو المعارضة إلى تشكيؿ و
جسـ تمثيمي
يتش ٌكؿ
جسـ تمثيمي لممعارضة ،كرأينا كيؼ أف صدكر ىذه المبادرة لـ ٌ
ه
الكطني
السياسي لممعارضة ،بؿ قاـ إعبلف دمشؽ بإجياض المحاكلة األكلى ،ليتش ٌكؿ المجمس
ليقكد النضاؿ
َّ
ٌ
و
مشكىة.
السكر ٌ
م فيما بعد بطريقة ٌ
اضحا رغبة قطر كفرنسا بالتدخؿ في القضية السكرية كما فعمتا في ليبيا ،كلكف الذم فعمو
مف البداية كاف ك ن
َّ
الداخمية لمثكرة
م عمى طبؽ مف ذىب ،عبر إىمالو ألىمية تعبئة القكل
المجمس الكطني أنو سمٌميما
الممؼ السكر َّ
ٌ
الكمي عمى الخارج ،كبالتحديد قطر ،في مقارعتو لمنظاـ .فرئيس المجمس
م ،كاعتماده
كأىمية استقبلؿ القرار السكر ٌ
ٌ
نسية كزياراتو المتكررة إلى
الكطني في ذلؾ الحيف السيد برىاف غميكف عبر كجكده في فرنسا بحماية الدكلة الفر ٌ
ٌ
و
السياسي لمثكرة
التدخؿ في القضية السكرٌية ،سمٌـ الممؼ
داعيا ٌإياه إلى مزيد مف
ٌ
كزير خارجية قطر حمد بف جاسـ ن
ٌ
م.
ٌ
نسي القطر ٌ
كمية إلى الثنائي الفر ٌ

عة كبأم كسي و
كاف المجمس الكطني يريد إسقاط النظاـ بأقصى سر و
مة كانت ،حتى لك كانت القكة العسكرٌية ،كلـ
أم و
دمار ستحدثو القكة العسكرٌية ،أك ما يحدث ما بعد إسقاط النظاـ بسرعة كبالقكة .ىكذا لـ ىير
يكف ييمو ٌ

دعيت إلى ندكة في تكنس في
الخارجي.
م
سبيبل إلسقاط النظاـ في البداية إال
الكطني
المجمس
ن
ٌ
ي
التدخؿ العسكر ٌ
ٌ
ٌ
االنتقالية في سكريا" ،ككانت عمى ىامش
أكاخر شير تشريف الثاني عاـ ( ،)2011بعنكاف "تحديات المرحمة
ٌ
صصت لمناقشة
يكما كنصؼ اليكـ مف أياـ مؤتمر المجمس الثبلثة يخ ٌ
المؤتمر األكؿ لممجمس الكطني ،فعرفت أف ن
جكم .مف الطبيعي لمف يظف أف الطريؽ
سيناريكىات
ٌ
م في سكريا ،كبالتحديد إقامة منطقة حظر ٌ
التدخؿ العسكر ٌ

حث
الكحيد إلنياء نظاـ االستبداد ىك
التدخؿ العسكرم الخارجي ،أف يسمٌـ أمره لمخارج كأف يقتصر دكره عمى ٌ
ٌ
التدخؿ.
الخارج عمى
ٌ
السيما فصيؿ (اإلخكاف
التدخؿ العسكرم
الحقنا كبعد فقدانو األمؿ مف
ٌ
الخارجيٌ ،
تبنى المجمس الكطني ،ك ٌ
ٌ
و
المسممكف) ،الخطة (ب) كىي إسقاط النظاـ عبر و
بتمكيؿ
عمؿ عسكرم تقكـ بو فصائ يؿ مسمٌحةه معارضةه كلكف
كتسمي وح خارجييف .كطبعا كانت قطر ىي المتبرع األكؿ ليذا ،تمتيا السعكدية ،كك ٌؿ ذلؾ و
بدعـ تركي .كلكف الذم
ن
ٌ
كطني كالحقنا االئتبلؼ ،كأصبحكا يتعاممكف مباشرةن مع الفصائؿ
عممو
ٌ
الممكلكف كالمسمٌحكف أنيـ تجاكزكا المجمس ال ٌ
و
مبالغة يمكف القكؿ إف دكرىا أصبح ىامشيًّا.
السياسية السكرٌية لحد كبير ،كمف دكف
حجـ دكر القكل
ٌ
مما ٌ
المسمٌحة ٌ
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قسـ مف المعارضة لتيار و
 .3ماذا عف مبلقاة و
خطابا طائفيًّا؟ أك ،بتفصيؿ أكثر ،كيؼ نق أر التحالؼ
ات تحمؿ
ن
اطية ،بدعكل أكلكية إسقاط النظاـ؟ كما خطكرة ذلؾ عمى المشركع الديمكقراطي؟
مع قكل ال تؤمف بالديمكقر ٌ
ممكنة كبأم طر و
و
الكطني كأتباعو رفعكا شعار "إسقاط النظاـ بأقصر طر و
يقة
يقة
كما رأينا سابقنا أف المجمس
َّ
م المعارض المدعكـ
م
ممكنة" ،ك أركا أف السبيؿ لذلؾ في البداية ىك
ٌ
الخارجي كالحقنا العمؿ العسكر ٌ
التدخؿ العسكر ٌ
ٌ
خارجيًّا ،مع أنو تبيف في النياية أف ىذه اإلستراتيجية غير فع و
الة بسبب رفض الكاليات المتٌحدة كركسيا ليا نتيجة
ٌ
ٌ
ٌ
عما سيحدث بعد إسقاط النظاـ بيذه الطريقة.
قمقيما ٌ
كاف مجرد رفع شعار إسقاط النظاـ بأم طر و
و
أساسي ،كربما أكحد ،لتحقيقو،
كسبيؿ
يقة كالمجكء لمعمؿ العسكرم
ٌ
ٌ
عنى ليس فقط تبلقي كتحالؼ القكل السياسية التي رفعت ىذا الشعار مع تيار و
خطابا طائفيًّا" ك"ال تؤمف
ات "تحمؿ
ٌ
ن
السياسي المتطرؼ ىي
اطية" ،بؿ عمميًّا تسميـ ممؼ الثكرة ليذه التيارات .مف المعمكـ أف تيارات اإلسبلـ
بالديمكقر ٌ
ٌ
و
تمت في شير
األقدر عمى جمع الماؿ كتجنيد الناس مف أجؿ الحرب .ن
فمثبل أكؿ دفعة أسمحة دخمت إلى سكرياٌ ،
و
و
خفيفة إلى حمص بمبمغ 3
أسمحة
السمفي "لؤم الزعبي" ،حيث قاـ بإدخاؿ
أيمكؿ ( ،)2011عف طريؽ الشيخ
ٌ
و
كتـ تكزيع ىذه
أعضاء مف تيار المستقبؿ
السمفي في لبناف ،بمشاركة
مميكف دكالر ،قاـ بجمعيا التيار
المبنانيَّ ،
ٌ
ٌ
و
و
مما نجـ عنو تشكيؿ عصابات
األسمحة عمى شباب مف حمص ذكم تعميـ منخفض أك عاطميف عف العمؿٌ ،
مسمٌ و
حة في حمص ،قامت بالتضييؽ عمى المكاطنيف كفي بعض الحاالت تيجيرىـ مف بيكتيـ ،بحجة حماية بعض

و
أىمية مصغرة.
أحياء حمص مف قكات أمف النظاـ ،نجـ عف ذلؾ تحكيؿ بعض أحياء حمص إلى مسروح
لحرب ٌ
خطابا لمشباب
يكميا قاـ العديد مف الكاعيف لخطكرة ىذا بالطمب مف رئيس المجمس الكطني آنذاؾ أف يكجو
ن

إسبلميك المجمس
مشككر بذلؾ ،كلكف كانت نتيجة ىذا أف غضب
نا
لتنبيييـ لخطكرة ذلؾ ،فقاـ السيد برىاف غميكف
ٌ
عما
الدكلي ،ككأف المجتمع
الكطني بحجة أف ىذا سيعطي فكرةن سيئةن عف الثكرة لممجتمع
َّ
الدكلي أعمى كغاف هؿ ٌ
ٌ
ٌ

الدكلي معارضة كاعية تعي خطكرة ما يحدث عمى أرض
يجرم في سكريا! كالحاؿ أف ما كاف ينتظره المجتمع
ٌ
الكاقع.
الميداني لمفصائؿ المعارضة إلى قطر .خبلفنا لما يعتقد
إف تسميح الثكرة نجـ عنو تمقائيًّا تسميـ الكضع
ٌ
السياسية ،فمؤسس الدكلة السعكدية األكلى محمد بف
السعكدم ليس كىابيًّا مف حيث العقيدة
الكثيركف ،فالحكـ
ٌ
ٌ
نص االتفاؽ عمى أف يسمح السعكديكف
سعكد بف محمد آؿ مقرف عندما أقاـ تحالفنا مع محمد بف عبد الكىاب َّ
الكىابية بدعـ ىذا الحكـ،
الكىابي اجتماعيًّا بينما يتكلٌى السعكديكف شؤكف الحكـ ،كتقكـ شيكخ
بانتشار المذىب
ٌ
ٌ
و
بعنؼ.
التدخؿ في شؤكف السياسة قمعيـ السعكديكف
كعندما حاكؿ الكىابيكف
ٌ

السياسية ،ىكذا ما إف استممت قطر َّ
ممؼ المعارضة
الكىابية
يتبنى
عمى النقيض ،فإف حكـ آؿ ثاني في قطر ٌ
ٌ
ٌ
و
بصيغة شديدة التشدد اجتماعيًّا كسياسيًّا.
المسمٌحة ،حتى اشترطت عمى فصائميا لقاء تمكيميا كتسميحيا التأسمـ
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ىكذا نمت الفصائؿ المتأسممة كأحرار الشاـ كجبية النصرة التي كانت تستمـ ما يفكؽ  %80مف الماؿ القطرم.

أدل ىذا إلى إضعاؼ الجيش الحر كانضماـ و
كثير مف أعضائو بسبلحيـ إلى جبية النصرة ،كعندما دخمت "الدكلة

انضمكا
كثير مف أعضاء الجيش الحر الذيف كانكا قد
اإلسبلمية" إلى سكرية كاحتدـ الخبلؼ بينيا كبيف النصرة ،ه
ٌ
إلى النصرة ذىبكا إلى داعش .أدل ىذا إلى غضب الكاليات المتٌحدة كتحكيؿ الممؼ السكرم سياسيًّا كعسكريًّا
و
بشكؿ أساسي إلى المممكة العر ٌبية السعكدية التي ما زالت المسؤكؿ األكؿ عف ىذا الممؼ ،جرل كؿ ىذا عمى

ممؼ جبية النصرة يشكؿ عائقنا أماـ التقدـ
السياسية السكرٌية ،ال بؿ
مرأل مف القكل
و
بتشجيع مف بعضيا ،كمازاؿ ٌ
ٌ
في حؿ سياسي إلنياء األزمة السكرٌية.
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جلسات النقاش والحىار

جوالت النقاش والحوار

(جرت جمسات النقاش عبر االنترنت مساء الجمعة  4كانون األول /ديسمبر)
(ثالث جوالت)
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الجولة األولى

جميعا ،حاكلت في مداخمتي المكتكبة الحديث عف جذكر ما نشيده اليكـ أك ما
حازم نيار :تحياتي لممكجكديف
ن
شيدناه خبلؿ فترة الثكرة ،أك السنكات الخمس الماضية .جرل التركيز عمى جذكر ىذه الخبلفات التي أعتقد أنيا
و
صعكبات ،أكليا ىؿ مف الممكف لممرء
عدة
نمت كاستفحمت خبلؿ فترة الخمس سنكات الماضية .ىنا كانت تكجد ٌ

أف يتحدث عف تجر و
كشاىدا عمى العديد مف المحطات التي تتعمٌؽ
بمكضكعي وة ،فيما ىك كاف جزنءا منيا
بة ما
ن
ٌ
بالمعارضة السكرٌية .حاكلت قدر اإلمكاف إيصاؿ الرؤل ككجيات النظر التي عايشتيا خبلؿ فترة العشريف سنة
و
بشيء مف المكضكعية.
التي مضت في المعارضة السكرٌية
جدا فيما يخص المعارضة السكرية ،ألنني كما أعتقد
كنت ،ربما مف اليكـ األكؿ لمثكرة السكرٌية،
متشائما ن
حقيقةن ي
ن
و
عمى معر و
عميقة ًّ
السياسية أك حتى باألشخاص ،كال أبالغ إف قمت بالخريطة
جدا إف كاف بالقكل كاألحزاب
فة
ٌ

النفسية لمشخصيات العاممة في الحقؿ العاـ .ىذا سمح بأف يككف لدم كجية و
نظر خاصة بالمعارضة ،كلؤلمانة
ٌ
و
سياسي وة
لحظة
تتمخص باآلتي ،اليكـ نحف في
طرحتيا بتاريخ ( 25آذار /مارس  .)2012كجية النظر ىذه ٌ
ٌ
َّ
جديدةً ،
لنتخؿ عف كممة "المعارضة" ألف ىذه الكممة تصمح فقط في ظؿ
لنرـ كراءنا ك ٌؿ الخبلفات الماضية،
و
و
استبدادية مستقرة ،كاليكـ ىناؾ حالةه جديدةه ال يمكف البقاء تحت سقؼ كممة
أنظمة
اطي وة أك في ظؿ
ٌ
أنظمة ديمكقر ٌ
"المعارضة".
أف مف الضركرم ًّ
السياسية الحالية بكصفيا
جدا أف تتعامؿ القكل
ٌ
النقطة األخرل التي طرحتييا في ذلؾ المقاءٌ ،
جسر مؤقتنا لمعبكر إلى المستقبؿ ،ككررت ىذه العبارة مر و
ات عديدة ًّ
جدا ،بأف جميع مشكبلتنا في المعارضة مف
نا
ٌ
و
طبعا ىذا الكبلـ مثالي لمغاية ،أك
الممكف أف تنتيي إذا اقتنعنا بكممة مف أربعة أحرؼ ،ىذه الكممة ىي "مؤقٌت" .ن
فيو نكايا طيبة عف الكضع في المعارضة السكرٌية ،لكف مف األشير األكلى لمثكرة السكرٌية ،بؿ مف الشير األكؿ،
اضحا ًّ
اضحا أف الخبلفات التي كانت خبلؿ فترة ما قبؿ الثكرة
جدا التنافس
بي ،ككاف ك ن
كاف ك ن
الشخصي كالحز ٌ
ٌ
لمـ شمؿ المعارضة في داخؿ سكريا،
كامنة أك يمكف التعايش معيا سكؼ تنفجر
ن
مستقببل .جرت محاك ه
الت عديدة ٌ
المككف مف ستة أحزاب ،إلى جانب إعبلف دمشؽ
اطي
التجمع
ككانت األطراؼ الفاعمة كقتيا ىي
ٌ
ٌ
الكطني الديمقر ٌ
ٌ
أيضا .لكف يبدك حقيقةن أف ىذا األمر كاف فيو صعكبة بالغة،
كالذم كانت بعض أحزاب
التجمع مكجكدة فيو ن
ٌ

أيديكلكجية بالدرجة األكلى،
السياسية المكجكدة في سكريا ىي قكل لـ تمارس السياسة ،أم إنيا قكل
فمعظـ القكل
ٌ
ٌ
و
فف العمؿ السياسي حتى في مسألة التحالفات .أذكر أف ىناؾ مشكمةن كبيرةن ًّ
معتقدات كال تتقف َّ
جدا كانت
تدافع عف
ٌ
الكطني ثـ
اطي أك إعبلف دمشؽ أك فيما بعد المجمس
التجمع
تجمعات المعارضة سكاء في
ٌ
ضمف ٌ
ٌ
الكطني الديمقر ٌ
ٌ
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نظيمية .ال يكجد حقيقةن خيا هؿ تنظيمي صحيح ،كال يكجد
االئتبلؼ .ىذه المشكمة تتمثٌؿ في ضعؼ اإلدارة الت ٌ
دائما عندما يككف ىناؾ شك هؿ مف أشكاؿ بناء تحالؼ
ٌ
أكليات بسيطة في العمؿ اإلدار ٌ
م ،ككاف ىذا األمر يظير ن
كدعكة المستقميف أك الشخصيات المستقمٌة لممشاركة في ىذا التحالؼ .بالضركرة مف دكف و
تنظيمية ،كمف دكف
رؤية
ٌ
السياسية كما بيف الشخصيات
أف يككف ىناؾ تكزيع أدك وار صحيح ،سكؼ يككف ىناؾ مشكمةه ما بيف القكل
ٌ
و
اىتماـ بيذه المشكمة في كؿ التحالفات التي بنتيا المعارضة.
أم
المستقمٌة .كحتى اآلف ال تكجد أم مباد ورة أك ٌ
و
اضح،
مكجكدا ما قبؿ فترة الثكرة ،كأثناء الثكرة تبمكر
السياسي ،كاف
خبلؼ عمى المستكل
أيضا كاف ىناؾ
بشكؿ ك و
ه
ن
ن
ٌ
تيار لديو
سياسياف مف حيث المكقؼ
أعبر عنو بأنو يكجد في المعارضة السكرٌية تياراف
ي
ٌ
ككنت ٌ
السياسي ،ىناؾ ي
ٌ
و
لكنو في الكقت ذاتو يتكافر عمى حد أدنى مف تقنيات
ه
مٌ ،
مكقؼ سياسي ضعيؼ غير حاسـ تجاه النظاـ السكر ٌ
لكنو ال يتكافر عمى
يتميز بالشجاعة ك
العمؿ
المبدئية ٌ
ٌ
تيار آخر كاف ٌ
السياسي ،كىذا يتمثؿ بييئة التنسيؽ .كلدينا ه
ٌ
استمرت
السياسي كفف الخطاب
الحد األدنى مف تقنيات العمؿ
السياسي ،ىذه الحالة كانت ما قبؿ الثكرة السكرٌية ك ٌ
ٌ
ٌ
سياسييف في مرحمة ما قبؿ الثكرة ،كىما ذاتيما استم ار خبلؿ الثكرة كما
بعدىا .أشرت في مداخمتي إلى تياريف
ٌ
يزاالف حتى المحظة الراىنة .كاذا راجعنا لغة كخطاب ىيئة التنسيؽ كراجعنا لغة كخطاب المجمس الكطني

كاالئتبلؼ الكطني ،لكجدنا ٌأنيا المغة نفسيا التي كانت سائدةن ما قبؿ الثكرة كلكف الخبلفات كامنة ،ككانت ىناؾ
قدرةه في محطٌ و
دكر في بمكرة ىذه الحالة ،أك تعكد
ات كثي ورة عمى لمممة ىذه الخبلفات .ىناؾ حزباف رئيساف ٌأديا نا

م–
اكي (الناصرم) كحزب الشعب أك الحزب
الشيكعي السكر ٌ
ٌ
ليما جذكر ىذه الخبلفات ،ىما حزب االتحاد االشتر ٌ
الكطني
التجمع
السياسي .ىذاف الحزباف ىما عمميًّا مف كانت الخبلفات الرئيسة تدكر بينيما داخؿ
المكتب
ٌ
ٌ
ٌ

اطي ،ثـ انتقمت إلى إعبلف دمشؽ ،لتنتقؿ فيما بعد كتصبح ما بيف ىيئة التنسيؽ كالمجمس الكطني ،فالييئة
الديمقر ٌ
كاالئتبلؼ.
مستمرةن حتى اليكـ ،ليا
يخية أراىا ضركرٌيةن لكي ندرؾ أف الخبلفات خبلؿ الثكرة ،كالتي مازالت
ىذه الممحة التار ٌ
ٌ
و
مداخمة أخرل عف جكىر ىذه الخبلفات كمدل تأثيرىا خبلؿ الثكرة السكرٌية.
جذكر قديمة .مف الممكف الحديث في
ه

و
بشكؿ أكبر في مداخمتي المكتكبة لمكضكع المعارضة
تعرضت
سالم كواكبي :مساء الخير لمجميع .بما أنني ٌ
و
معم و
كتحدث
ؽ
ٌ
كتأثير العامؿ الخارجي ،سأرٌكز عميو أكثر مف الجانب الداخمي الذم يعرفو الدكتكر حازـ بشكؿ ٌ
و
ميم وة ًّ
السياسية في
جدا تتعمٌؽ بانعداـ الممارسة
ٌ
عنو في المداخمة الشفيية كما طرحو في كرقتو ،كأشار إلى نقطة ٌ
معارضة سكري وة مكك و
و
نة مف أشخاص مف الداخؿ كمف الخارج ،كبالتالي
أيضا اآلف إلى
ٌ
الداخؿ .كلكف نحف ننظر ن
ٌ
كبير مف عمرىـ ،أك عمرىـ العممي ،في و
دكؿ تعرؼ الممارسة
ىناؾ فاعمكف في المعارضة السكرٌية عاشكا جزنءا نا
السياسية ،كلكف بما أنيـ كانكا ضمف الجاليات العربية أك المسممة التي اشتيرت ،كك ً
ص ىمت عف حؽ بأنيا بعيدةه
ٌ
ٌ
ي
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ًّ
عاليا اآلف (مختمؼ الجاليات كليس
جدا عف المجاؿ العاـ في ك ٌؿ الدكؿ التي مكثت فييا ،كىي تدفع ن
ثمنا ن
و
العاـ
السكرييف فقط) ألنيا رفضت ،أك نتيجة تراكـ ثقافي مكركث مف الدكؿ التي جاؤكا منيا ،فابتعدكا عف المجاؿ ٌ

السياسية في
أيضا عف التشاكر كالتحالؼ .فأمراض انعداـ الممارسة
حتى في شقٌو
ٌ
المدني ،كلـ يتنظٌمكا كابتعدكا ن
ٌ
البلتينية ألف المكضكع لو
أيضا مع المياجريف إلى الخارج ،فيما عدا استثناءات كما في أمريكا
ٌ
الداخؿ انتقمت ن
العاـ كانسجمكا .أما في أكركبا،
تماما في المجاؿ ٌ
عبلقةه باألجياؿ ،حيث تعاقبت األجياؿ كاختمؼ المكضكع كدخمكا ن
أم و
عمؿ سياسي و
بارز ليؤالء.
ف نا
نادر ما تجد َّ
أيضا
أتحدث بيذه المقدمة كي أقكؿ إنو حتى أكلئؾ الذيف
انضمكا إلى المعارضة مف الخارج ،فيـ قد حممكا معيـ ن
ٌ
اطية ،عف االنتخابات..
ن
عمما بالمفاىيـ ،بالطرائؽ ،كيؼ يتحدثكف عف الديمقر ٌ
العاـ .حممكا معيـ ربما ن
جيبل بالعمؿ ٌ

معا ،حتى عمى مستكل العمؿ
تماما في أف يتعاكنكا كيعممكا ن
ىـ متم ٌكنكف مف ىذا المكضكع ،كلكنيـ فشمكا ن
اإلنساني .يعني حتى في
مثبل ،يكجد في منطقة باريس كضكاحييا ( )160منظمةن سكريةن تيعنى بالشأف
اإلنساني .ن
ٌ
ٌ
أيضا
ضد ٌ
يكحدكا جيكدىـ .أنا لست ٌ
ىذا فإف السكرييف غير قادريف عمى أف يجتمعكا كأف ٌ
التعدد ،كلكف ىذا مؤ ٌشر ن
الذاتية عند و
األكاديمي ،كأنا
منا أتكا مف الحقؿ
تضخـ األنا
عمى
ٌ
كثير مف األشخاص .إضافة إلى ذلؾ ،كثيركف ٌ
ٌ
ٌ
السياسي ،أساؤكا إلى ماضييـ
األكاديمي لمعمؿ فجأةن في الحقؿ
منيـ كأعترؼ بذلؾ ،فالكثير ممف أتكا مف الحقؿ
ٌ
ٌ

السياسي.
شيئا سمبيًّا في الحقؿ
جديدا في الحقؿ
شيئا
قدمكا ن
يقدمكا ن
السياسي ،بؿ أكاد أقكؿ ٌ
األكاديمي كلـ ٌ
ن
ٌ
ٌ
ٌ

السياسية ييقاؿ لنا " َّ
كلكف ىؤالء
دائما حيف ييناقش مكضكع الممارسة
ٌ
ىذه اإلشارة إلى نقطة الخارج كالداخؿ ،ألنو ن
السياسية" ،فأنا أقكؿ في
السياسي كالممارسة
الذيف كانكا في الميجر قادركف عمى األقؿ عمى مسؾ مفاتيح العمؿ
ٌ
ٌ
ىذا المجاؿ ال أظف ،كأثبتكا أنيـ أيضا غير متشربيف ألم و
السياسية ،البتعادىـ عنيا كالنغبلقيـ
تقميد في الممارسة
ٌ
ن
ٌ
ٌ
و
مجمكعات
ذاتي في إطار العمؿ المحدكد مف دكف التكاصؿ مع
بي حتى ،انغبلؽ
شخصي ٌ
ٌ
الشخصي كال أقكؿ الحز ٌ

و
طبعا تبلقكا في البداية
أخرل .لع ٌؿ مف إيجابيات الثكرة السكرٌية أف السكرييف في الميجر تبلقكا عمى
حدكد دنيا ،ن
اعات عمى ماذا ال أعرؼ،
كضع تضامني ،لكف ىذا الكضع
عمى
و
اعات ىائمة ،صر ه
التضامني زاؿ اآلف .ىناؾ صر ه
ٌ
أيديكلكجية مف الصعب ًّ
جدا اإللماـ بيا أك حصرىا أك تحديد
كعقائدية ك
اعات ىائمة شخصٌية كحز ٌبية
كلكنيا صر ه
ٌ
ٌ
ٌ
معالميا.

تماماَّ ،
لكف ىناؾ مرضان آخر أضيؼ إلى مكضكع
الجانب اآلخر ىك أمراض المعارضة ،أشار الدكتكر حازـ إلييا ن
الخارجي ،كلكنو
أضخـ دكر العامؿ
الخارجي .أنا ال أريد أف
السياسية لممعارضة ،كىك مرض العامؿ
الممارسة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مكجكد كفاعؿ .كعف جمع المعارضة ،يذكر الدكتكر حازـ حيف اجتمعنا أكؿ اجتماع في حزيراف/يكنيك
دكر
ه
ه

خبلفات
االحتجاجي في سكريا ،كمنذ ذلؾ الكقت كاف ىناؾ
( )2011في الدكحة ،ككانت بدايات الحراؾ
شخصيةه
ه
ٌ
ٌ
أيديكلكجي وة حتى ال أعطي أىميةن كبيرةن ليذه الحمكالت ،فقد كاف ىناؾ
أيديكلكجية كغير
الت
كضغائف كحمك ه
ٌ
ٌ
ي
ات صافيةه ًّ
جدا لدل بعضيـ اآلخر ،كىناؾ يس ٌذ هج منيـ أنا لـ يفيمكا
الت با ازرية لدل بعضيـ ،ككاف ىناؾ ٌني ه
حمك ه
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أحممو
طبيعة الحكار أك طبيعة تركيبة التحالفات أك ما ييصاغ مف تحالفات ،كبالتالي ٌأدل العامؿ الخارجي نا
دكر لف ٌ
ضد تحميؿ العامؿ الخارجي َّ
َّ
أكتب َّ
كؿ األدكار كاعتباره الشيطاف
كدائما
كتبسيطي،
المسؤكلية فيذا سي هؿ
كؿ
ٌ
ي
ن
ٌ
ٌ
أيضا العامؿ الخارجي ليس
منا كفينا ،كلكف العامؿ
الرجيـ .الشيطاف ٌ
الخارجي ٌ
شجع ىذا الشيطاف عمى البركز .ك ن
ٌ
محصكر فقط بدكؿ الخميج كأمكاؿ النفط كما يحمك لبعضنا أف يرٌكز عميو ،كلكف ىناؾ عكامؿ خارجية حتى في
نا

أكركبية كمحاكلة
قمت في االتحاد
األكركبي ك
المجاؿ
خارجيةن
األكركبي إف ىناؾ ( )28ك ازرةن
األميركي .أذكر أنني ي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أحدد ،أكثر مف دكؿ الخميج ىناؾ أكركبا كأميركا ،كىناؾ
مف ك ٌؿ منيا أف يككف ليا معارضتيا السكرية .حتى ٌ
الخارجية كما إلى ذلؾ .ىذا كمٌو ٌأدل إلى أف َّ
يظف بعضنا أنو
اختبلؼ بيف الدفاع ك
األميركية
أيضا في الدكائر
ه
ٌ
ٌ
ن
مدعكـ ..كنحف ،كما تفضؿ الدكتكر حازـ ،عممنا كمعرفتنا في خبايا السياسة ضعيفةه ًّ
جدا،
ب ،أنو
مقر ه
محظي ،أنو ٌ
ه
كبالتالي نعتقد أننا إذا سمعنا كممةن حمكة مف ممثٌؿ و
دكلة ما أصبحنا مدعكميف أك مسنكديف مف ىذه الدكلة ،كىذا
و
و
تكج وو
يتغير بيف الساعة كاألخرل .ىكذا كضعنا بيضنا كمٌو في سمٌة كاحدة ،أك عمى األقؿ في سمٌة ذات ٌ
المكضكع ٌ
كاحد كابتعدنا عف تكزيع البيض بيف السبلؿ ،فعندما سقطت السمٌة كعندما تخمٌى عنا صاحب أك حامؿ السمٌة
تكسر البيض كندفع الثمف كسندفع الثمف في المستقبؿ.
ٌ

أكرر ( ًّ
كلكف ىناؾ ًّ
َّ
حدا أدنى) مف
أنا أعتقد أف لممعارضة أمراضان يمكف أف ييكتب بيا مجمٌدات،
حدا أدنى ك ٌ
السياسية ،يتخرج في كمية
السياسية نحف بعيدكف عنو ،كلكف ثقكا أصدقائي أف الطالب الجاىؿ في العمكـ
الممارسة
ٌ
ٌ
ثبلث سنك و
العمكـ السياسية في باريس في ً
السياسية ،كنحف منذ خمس سنكات في
ات كىي مف أعمى معاىد العمكـ
ٌ
ٌ
احدا حتى
أعتى المعاىد كىك معيد الثكرة السكرٌية كالحرب
درسا ك ن
ٌ
األىمية كاألزمة كالمقتمة كما إلى ذلؾ كلـ نحفظ ن
الدكلية ،كال في التحالفات ككيفية صياغة
احدا ،ال في العبلقات
درسا ك ن
اآلف ،ال أستثني ن
ٌ
أحدا كمنيـ أنا .لـ نحفظ ن
البرامج كالمشاريع ،يعني ال َّ
بد مف محاكلة الكصكؿ إلى كضع الحد األدنى .لف أشخصف الحديث ،كلكف بعد أف
و
مرحمة ،بات فييا التحالؼ بيف المعارضة عمى الحدكد الدنيا قاب قكسيف أك أدنى ،مف خبلؿ الدعكة
كصمنا إلى

ليشتـ كليصفٌي حساباتو
إلى مؤتمر الرياض مع كؿ تحفظاتي عمى مؤتمر الرياض ،إنما خرج أحد شيكخنا
ى
كحد و
مسيئا كغير كطني .ال أدعك الناس
كتات سابقة في ىذه األزمة .أنا أعتبر ىذا العمؿ
كيستعيد
ن
قصصا ٌ
ى
ن
َّ
اختيار لمكقت .أنا
نا
كلكف ىناؾ
يجابياتيا
لبللتفاؼ عمى الحقائؽ كأف تبمعيا أك تمتنع عف ذكر األمكر
بسمبياتيا كا ٌ
ٌ
دائما إلى حسف اختيار الكقت ،متى تفتح جبية كمتى تغمؽ جبية ،متى تتحاكر كمتى تتخاصـ ،ىذه مبادئ
أدعك ن
شيئا مف كؿ ذلؾ،
كألؼ باء العمؿ
السياسي ،كعمى ما يبدك نحف بعد خمس سنكات كلك جئنا مف عدـ لـ نتعمٌـ ن
ٌ
أجياال الحقة.
مف ىذه التجربة التي يمكف أف تعمٌـ
ن

أثمف مداخبلت األساتذة حازـ كسبلـ ،كانت
ىنادي زحموط :أشكركـ عمى ىذه الدعكة مف المركز ،ك ٌ
أحيي ك ٌ
و
فعبل األمراض التي تحدثكا عنيا مكجكدةه بالفعؿ في المعارضة السكرٌية،
مداخبلت عميقةن في تشخيص الحالة .ن
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جميعا حكؿ
ىناؾ الكثير مف الحكادث ،كقد أشرت في مداخمتي المكتكبة إلى حادثتيف ،كىناؾ الكثير غيرىا تدكر
ن
عدـ مجاراة المعارضة في الخارج لما كاف يدكر في الداخؿ ،كانفصاؿ ىاتيف المعارضتيف التي سبؽ أف اصطمحتـ

التقميدية" ك"المعارضة الجديدة" ،كافتراقيما في العديد مف مفاصؿ الثكرة ،كىذا ما كاف
عمى تسميتيما "المعارضة
ٌ
و
بشكؿ عاـ.
يمقي بظبللو عمى عمؿ المعارضة
خضـ الثكرة لكف لـ
أساسية .شيدنا كيؼ كانت الكثيرات مف النساء في
أيضا كاف غياب العنصر
النسكم قضيةن
ٌ
ن
ٌ
ٌ
تضخـ
ليف تمثي هؿ سياسي ،كأرل أف ىذا األمر أعطى الكثير مف الذككرية لمخطاب السياسي ،كالكثير مف
ٌ
يكف ٌ

"األنا" .ىذا ما أردت قكلو باختصار ،كلدم الرغبة باالستماع أكثر لذا سأكتفي بيذا حاليًّا.

ىيثم خوري :سأبدأ مف المداخبلت التي سمعتيا .النقطة التي تحدث عنيا سبلـ مف أف المعارضة لـ تدرؾ طبيعة
الدكؿ التي تتعامؿ معيا ،لذلؾ كقعت كأكقعتنا في مطب و
متفائبل ًّ
جدا ألنو
الخارجي
التدخؿ
ات عديدة .كاف تكقٌع
ن
ٌ
ٌ
ٌ
جيدا ىذه الصفة لدل الغرب ،الغرب
غير مبني عمى أساس ،إذ لكي يساعدؾ ه
أحد في الخارج ،كلع ٌؿ سبلـ يعرؼ ن
ال يساعدؾ إذا لـ تساعد نفسؾ .ىذا المكضكع لـ تدركو المعارضة ككقعت فيو ،فيي تطمب المساعدة مف الخارج
تتحمؿ
كلكنيا ال تساعد الشعب ،كبالتالي كاف ىناؾ ٌ
ٌ
ترد هد ه
كبير مف الخارج في مساعدة المعارضة السكرٌية ،كبرأيي ٌ
تردد الخارج .التقت ىيبلرم كمينتكف مجمكعةن مف السكرييف بينيـ رضكاف زيادة
المعارضة السكرٌية مسؤكلية ٌ

يعا كتشكيؿ
كالسيدة رجاء التممي كشخص ثالث ال أذكر اسمو في أيار/مايك ( ،)2011كطمبت منيـ
التجمع سر ن
ٌ
و
كدائما كانت تظير المعارضة أنيا غير قادروة
مخاضات كثيرة
مجمس يمثؿ المعارضة كلـ يتش ٌكؿ ىذا المجمس.
ه
ن
و
األساسي الذم دعا إلى تخاذؿ الدكؿ الغر ٌبية فيما يتعمٌؽ بالثكرة
مجمس يمثميا ،كىذا ىك السبب
عمى تشكيؿ
ٌ
أحمؿ المعارضة مسؤكلية تخاذؿ الدكؿ الغر ٌبية فيما يتعمٌؽ بالثكرة السكرٌية .فالغرب يتعامؿ معؾ
السكرٌية .إ نذا أنا ٌ
جدا في الغرب.
ميمةه ن
عمى ىذا األساس :إذا كنت ال تعرؼ كيؼ تساعد نفسؾ فأنا ال أساعدؾ .ىذه نقطةه ٌ
و
مشكبلت لف أستطيع حمٌيا فيما بعد .كقد عاركت
ؾ كأنت ال تعمـ ماذا تفعؿ ستكرطني في
كالغرب يعمـ إذا ساعدتي ى
كثير في ىذا المكضكع ،ككنت أقكؿ لممعارضة ال يجكز أف تدفعكا الناس إلى التظاىر كأف ييقتؿ الناس كأنتـ ال
نا
و
شخص كاحد ،بينما أنتـ
شيئا .كنت أقكؿ ليـ ،كطبيب ،نحف ندفع ىنا نصؼ مميكف دكالر إلنقاذ حياة
تفعمكف ن
و
مسؤكلي وة تجاه الناس التي تمكت ،ىذه نقطة
مسؤكلية .لـ يكف لدل المعارضة أم
أشخاص دكف أم
تعرضكف حياة
ٌ
ٌ
ٌ
يكية.
السيما الكاليات المتٌحدة األمر ٌ
أكد التأكيد عمييا ،كليذا تيركت المعارضة مف الدكؿ الغربية ك ٌ
مسألة أخرل أكد العكدة إلييا ،في المثاؿ الذم أكردتو ىنادم في مداخمتيا المكتكبة ،عف برىاف غميكف كعدـ لقائو

السممية
السممية ،لكف ىدؼ
مع ضباط الجيش الحر .منذ البداية كاف المنطمؽ الذم انطمقت منو المعارضة ىك
ٌ
ٌ
الذم انطمقكا منو ،كالسيما صفحة الثكرة السكرية في األشير األكلى ،كرفض أم و
كممة عف العنؼ كتمؾ الطيرانية
ٌ
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ال يمكف أف تكجد ثكرة مف دكف عنؼ ،ألنو إذا لـ ييتح لمناس
و
و
سينفجر بطر و
فض
ؽ غير مقبكلة في مرحمة مف المراحؿ .فر ي

افضا ليا ،حيث
كنت شخصيًّا
ن
التي ي
متفاجئا منيا كر ن
ؽ معي و
نة
التنفيس عف العنؼ المكبكت داخميـ بطر و ٌ
استنادا إلى اعتقادىـ ٌأنيـ
نابعا مف رفضو لتسميح الثكرة ،كانما كاف
ن
لقاء ضباط الجيش الحر لـ يكف ن
برىاف غميكف ى
ستتدخؿ .بالتالي رفضيـ لمعنؼ في البداية كاف تكتيكيًّا
سممية الثكرة فالدكؿ الغر ٌبية
استمركا في الحفاظ عمى
إذا
ٌ
ٌ
ٌ
التدخؿ
تأخر
جية كدفعيا
ٌ
لمتدخؿ ،كعندما ٌ
ٌ
كليس إستراتيجيًّا .كاف رفضيـ تكتيكيًّا في محاكلة لمغازلة القكل الخار ٌ
أسمحة نكعي وة لـ ً
و
تأت
يتحدث عف
الخارجي انتقمكا إلى المرحمة الثانية كىي المرحمة (ب) ،كأصبح برىاف غميكف ٌ
ٌ
ٌ
السممية ،ألف الغرب
أيضا فيميـ الخاطئ لمكضكع
ٌ
كلف تأتي .إ نذا كانت المشكمة ىنا ،في فيـ طبيعة ما يجرم ،ك ن
يتفيـ درجةن معينة مف العنؼ في أم ثكرة ،كىك (الغرب) لـ يكف يطمب مف السكرييف سمميةن كاممةن في الثكرة عمى

أمر
اإلطبلؽ ،ألف ٌ
تماما كلف يؤدم لمقكؿ إنيا ليست ثكرةن
ردة فعمؾ عمى عنؼ النظاـ ضمف حد معيف ه
ه
مفيكـ ن
سممية ،كاف فييا العنؼ ككاف فييا السياسة ،لكنو كاف
سممية ،بدليؿ أنيـ تفيمكا ثكرة مانديبل .ثكرة مانديبل لـ تكف ٌ
ٌ
يحرؾ
تأزـ الممؼ
كمحدد الكجية ،كىناؾ
طا
عنفنا مضبك ن
ه
تناسؽ بينو كبيف السياسة ،فكاف مانديبل كمٌما ٌ
ٌ
السياسي ٌ
ٌ

ييدئ العنؼ ،كفي النياية حاز مانديبل عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ .إ نذا كاف
الممؼ
العنؼ ،كلكف كمٌما انفرج
السياسي ٌ
ٌ
ٌ
و
التدخؿ
كتكتيؾ لجذب
اتيجي وة كانما
فيـ خاطئه لمكضكع سممية الثكرة ،كاستخدمت
ٌ
السممية ليس كإستر ٌ
ٌ
ىناؾ ه
الداخمي كالكضع
دكما ىي عدـ فيـ الديناميكيات كاآلليات لمكضع
الخارجي .المشكمة التي كقعت فييا المعارضة ن
ٌ
ٌ
الخارجي لمثكرة .ىذا ما أردت الحديث عنو مف مداخمة سبلـ ككرقة ىنادم.
ٌ

أيضا .ىذه
األمر اآلخر الذم أكد الحديث عنو ىك أف المعارضة حتى اآلف لـ تتعمٌـ ،كقد أشار سبلـ إلى ذلؾ ن
مشكمة كبيرة ،كتنذر بأننا حتى لك حصمنا اليكـ عمى اتفا و
ؽ سياسي أك و
الداخمية السكرية
تغيير لمنظاـ ستككف األزمة
ٌ
الداخمية كتمزيؽ الجسد عبر
طكيمة الح ٌؿ ،كالخكؼ أف نقع في المطب العراقي ،المتمثؿ في ممؼ الخبلفات
ٌ
كمحاصصات داخمية ستمتد لسنك و
و
و
ات.
خبلفات
ٌ

اطية بعد انييار االتحاد السكفييتي صار ىناؾ نكعه
أف مكضكعة الديمقر ٌ
منير الخطيب :مساء الخير لمجميع .برأيي ٌ
اكية بعد انتصار الثكرة السكفييتية عاـ
اكية .اليكس باالشتر ٌ
مف اليكس فييا يشبو اليكس الذم كاف ٌإباف االشتر ٌ
نقطة ك و
و
احدة ىي غياب الحداثة .سبؽ
اطي بعد انييار االتحاد السكفييتي يتقاطعاف في
( ،)1917كاليكس الديمقر ٌ
أرضي وة ليبرالية .أعتقد أف ىذا النقد
مبنيةن عمى
ٌ
اكية ألنيا لـ تكف ٌ
لعبد اهلل العركم كياسيف الحافظ أف نقدا االشتر ٌ
ينسحب عمى االندفاع نحك الديمقراطية في حدث ،سكاء بعد انييار االتحاد السكفييتي أك بعد الربيع العربي.
فيما صندكقيًّا ،صندكؽ انتخابات .ىناؾ قضايا يجب تثبيتيا قبؿ قصة األغمبية
كبتقديرم اليزاؿ فيـ الديمقر ٌ
اطية ن
كاألقمية ،قضايا ميمة ًّ
تتحكؿ الديمقراطية إلى استبداد األكثرية .مف ىذه القضايا مكضكعة اليكيات،
جدا مف دكنيا ٌ

ىكية
الخمسينيات في إطار اليكية ،سكاء كانت ىذه
فنحف ما زلنا نمارس السياسة منذ
قكميةن أك ٌ
ىكيةن ٌ
اليكية ٌ
ٌ
ٌ
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اليكية
اليكية إف كانت ىذه أك تمؾ ،كبالتالي السياسة عندما تككف في إطار
مذىبيةن ،كال فرؽ في
ىكية
ٌ
ٌ
ٌ
طائفيةن أك ٌ
ٌ
بي ،يتـ إخراج
اكي أك تيار
ىي ن
قكمي عر ٌ
ٌ
بي اشتر ٌ
حكما سياسةه غير ديمقراطية .عندما نقكؿ نحف حزب بعث عر ٌ

المذىبية .لذا ،أعتقد أنو يجب أف
الكطنية .كذلؾ األمر في المسألة
جميعا مف دائرة
األكراد كاألرمف كالشركس
ٌ
ٌ
ن
الكطنية .ال َّ
أيضا لكف ىذه اليكية ليست حصرٌية ،أم
شؾ أف
مستند آخر ىك المسألة
يككف لدينا
ه
الكطنية ٌ
ٌ
ٌ
ىكية ن

عاـ.
اليكية
إف ىذه
الكطنية ٌ
ٌ
ٌ
ىكيةه ٌ
لمعاـ ،نحك الفضاء المفتكح كالمجاؿ ال ٌ
عامة ،كالديمقراطية ىي االنتقاؿ ٌ

العاـ،
العاـ كالفضاء
العاـ .قبؿ الديمقراطية عمينا التأسيس لفكرة المجاؿ
أنتقؿ لمنقطة الثانية كىي فكرة المجاؿ
ٌ
ٌ
ٌ
العامة ال
العاـ كالمشتركات
الذم يرٌكز عميو ىابرماس ،الفيمسكؼ
األلماني المعركؼ .قبؿ أف ٌ
ٌ
نثبت فكرة الفضاء ٌ
ٌ
التجرد مف الخصكصيات اإلثنية
العاـ يعني
السياسية .الفضاء
طية
ٌ
نستطيع الحديث في مكضكعة الديمق ار ٌ
ٌ
ٌ
الطائفية ،كىذه فكرةه ييفترض التداكؿ فييا.
ك
ٌ
اإلسبلمية الكحيدة التي
أىـ مف الديمقراطية ،كأعتقد أف التجربة
العممانية.
النقطة الثالثة ىي
ٌ
ٌ
ٌ
العممانية في ببلدنا ٌ
عممانية
عممانية،
أرضي وة
التركية ألنيا أتت عمى
يقكضيا اليكـ أردكغاف ،ىي التجربة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
نجحت إلى حد ما ،كالتي ٌ
العممانية ىك في إطارىا األكسع أم إطار الحداثة .كالديمقراطية ،برأيي ،تتطابؽ مع المسألة
أتاتكرؾ .كالحديث عف
ٌ
كيدرسكننا ٌإياىا بأف
الكطنية ،فالمسألة
الكطنية في أحد كجكىيا تتضمف فكرة الحياد ،كليس كما ٌ
ٌ
ٌ
كنا نتعمميا ٌ

السياسية
الكطنية حمؿ السبلح كالذىاب لمحرب .ىذه مسألةه يجب إعادة بنائيا في الفكر السياسي ،في الحركة
ٌ
ٌ
العممانية.
الكطنية تتضمف فكرة الحياد كتتطابؽ حدكدىا مع حدكد
القادمة.
ٌ
ٌ
ميمة ،كىي كجكب تجاكز فكرة الكطف الساحة ،الكطف الكظيفة ،أك الكطف الدكر
النقطة الرابعة التي أراىا ٌ
حكؿ سكريا
اإلقميمي أك الدكر
دمرتنا طكاؿ الخمسيف سنةن الماضية فكرة الدكر
اإلقميمي .لقد ٌ
الكظيفي .حافظ األسد ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
و
كدكلية .ىذه الكظيفة
إقميمية
إلى كظيفة
يمي كانت نقمةن
اإلقميمية ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الدكلية في لحظة صعكد سكريا ٌ
كتأكج دكرىا اإلقم ٌ
أيضا أصبحت نقمةن عمى السكرييف .ما فعمو حافظ األسد
عمى السكرٌييف ،كفي لحظة سقكط دكر سكريا
اإلقميمي ن
ٌ
الممكلة عندما
الممكلة .فالدكؿ
اإلقميمي لمدكؿ
جية" ،إذ رىنت دكر سكريا
تسمى "خار ٌ
تفعمو اليكـ المعارضة التي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تمكؿ جبية النصرة فذلؾ مف أجؿ
تمكلو الستثماره إقميميًّا .قطر ن
مثبل ،عندما ٌ
تمكلو؟ ٌ
تدعـ طرفنا في سكريا لماذا ٌ
اإلقميمي ،كىي مسألةه أراىا
استثمارىا إقميميًّا .ال يمكف تأسيس الكطف كالديمقراطية قبؿ إقامة الحد عمى فكرة الدكر
ٌ
ميمة ًّ
جدا.
ٌ

و
األيديكلكجي إلى فكرة الحزب
بشكؿ مبدئي كنيائي مف فكرة الحزب
النقطة الخامسة ،أعتقد أنو يجب االنتقاؿ
ٌ
األيديكلكجي ىي التي حكمتنا طكاؿ الخمسيف سنةن الماضية ،كىذه الفكرة كانت عند النظاـ
السياسي .فكرة الحزب
ٌ
ٌ
جمع
كعند المعارضة ،كالتكصيؼ الذم استخدمو الدكتكر حازـ في مداخمتو ه
دقيؽ لمغاية ،فالخط الذم كاف في الت ٌ
اليككم الذم
ىكية ،إلى خط
يرٌكز عمى
ىككم .ىذا الخطٌ
تحكؿ إلى ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اليكية كالخارج كما إلى ذلؾ ،ىذا الخطٌ نفسو ٌ
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الكطنية كمف َّ
لؼ لفيفيا ،كاف يستبطف فكرة االستقكاء بالنظاـ ،سكاء عارضو أـ ال ،فيك
يتمثؿ اليكـ بييئة التنسيؽ
ٌ
ىككية كانت تستبطف فكرة االستقكاء
أيضا المعارضة
اإلسبلمية ىي بدكرىا معارضةه
ٌ
ٌ
يستبطف فكرة االستقكاء بو .ن
بالخارج ،كفي كمتا الحالتيف سكاء االستقكاء بالنظاـ أك بالخارج كانكا ينسفكف فكرة ً
الكطنية.
البمد ذم المرجعية
ٌ
خيار مبدئيًّا كنيائيًّا بالعبلقة مع إسرائيؿ .صراعنا مع إسرائيؿ كاف
أخيرا ،أرل أف عمينا أف نختار نا
النقطة السادسة ،ن
الصييكني ،كفي المنطقة يكجد مشركعاف كىذاف
اعا ىككيًّا ،أم نحف العرب في مكاجية المشركع
أيضا صر ن
ن
ٌ

مثبل نحف في حزب العماؿ ،يجب أف ينتصر أحد
كنا نفكر ن
المشركعاف يتناقضاف بصكروة مطمقة .ىكذا ٌ
إما أف ينتصر العرب أك تنتصر إسرائيؿ .برأيي سكريا بحاجة إلى
المشركعيف عمى اآلخر ،فالمشركعاف لف يمتقيا ٌ
و
كطني وة سكرٌي وة قادمة،
تسكية مع إسرائيؿ لف نستطيع بناء
بمكرة رؤية لمتسكية مع إسرائيؿ ،فمف دكف أف نصؿ إلى
ٌ
الحد عمى فكرة
كيجب أف نعمف عمى رؤكس األشياد أف إعادة الجكالف تككف بالطرؽ
السممية ،كيجب أف نقيـ ٌ
ٌ
و
لميمات حفظ
العقائدم أك سكاه .نحف بحاجة
الكطني أك
الجيش كعمى فكرة العسكرة ،سكاء الجيش
ٌ
لجيش محدكدٌ ،
ٌ
و
العقائدم أك
يتدخؿ إقميميًّا .فكرة الجيش
الكطف كليس
لجيش يعمف الحرب عمى إسرائيؿ أك يكاجو اإلمبريالية أك ٌ
ٌ

دكر إقميمي يجب أف تينسؼ ،كالمدخؿ إلى ذلؾ ،إلى الحد مف العسكرة ،ىك تحديد العبلقة مع
الجيش الذم لو ه
إسرائيؿ .الييكد الذيف في إسرائيؿ اآلف صاركا مف أىؿ المنطقة ،مثؿ العرب الذيف ذىبكا إلى أمريكا ،في أمريكا
كشكر.
نا
اليكـ يكجد ستة مبلييف عربي ،في أكركبا  20بالمئة مف المسمميف المياجريف أصبحكا مكاطنيف.
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الجولة الثانية

السياسي أماـ لحظة فارقة ،إما أف يككف
شعبيةه يصبح المثقؼ أك
تضحيات
حازم نيار :عندما تقكـ ثكرةه كىناؾ
ه
ٌ
ٌ
متخكفنا مف مجريات ىذه الثكرة
السياسي قد يككف
ضدىا ،عمى الرغـ مف أف تحميمو
مع ىذه الثكرة أك أف يككف ٌ
ٌ
ٌ
برمتيا
أيضا إلى طبيعة الثكرة السكرية كأحكاليا كخطابيا
األكلي ،كالتي لـ ً
كخكاتيميا .إذا عدنا ن
تع المعارضة ٌ
ٌ

أيضا َّ
كنييا ،أستطيع أف أقكؿ إف الثكرة في سكريا لـ تقـ َّ
ضد المعارضة السكرية.
ضد النظاـ فقط كانما ن
مشتركات عديدة ًّ
م ،إف كاف عمى
السياسية
فالمعارضة السكرية لدييا في أرضيتيا الفكرٌية ك
ه
ٌ
جدا مع النظاـ السكر ٌ
القكمي أك عمى مستكل طريقة النظر إلى إسرائيؿ أك النظرة تجاه اإلمبريالية أك تجاه األميركاف
المستكل
ٌ
الحساسية الفائقة تجاىيـ ،كالرغبة الدفينة في ركسيا باعتبارىا كريثة االتحاد السكفييتي ،كاالقتراب مف إيراف
ك
ٌ
أرضية فكرية سياسية مشتركة ما بيف المعارضة كالسمطة ،كأنا
أف ىناؾ
ٌ
كحزب اهلل في السابؽ ،كؿ ذلؾ يعني ٌ

ضد
أعتقد أف الثكرة ثقافيًّا كفكريًّا
ككتكجو كشعارات قد قامت عمميًّا ،عمى الرغـ مف عدـ معرفتيا بالمعارضةٌ ،
ٌ
تككف أجساميا السياسٌية عمى الضد مف قكل المعارضة .مف أجؿ ذلؾ
الجيتيف ،لكف لؤلسؼ لـ تستطع الثكرة أف ٌ
أيديكلكجية ،تنسؼ
سياسي وة كأحزاب جديدة غير
قكل
أرل أنو حتى المحظة ال مستقبؿ ن
ٌ
ٌ
فعبل لسكريا مف دكف تبمكر ن
السياسية لممعارضة السابقة.
المنظكمة الفكرٌية ك
ٌ
الكطنية السكرٌية .يجب أف يككف لدينا ثبلث مقكالت ىي
ىذه القكل السياسية الجديدة يجب أف تقكـ عمى فكرة
ٌ
م،
السياسية الجديدة ،كىي :الدكلة
السياسية لمقكل
أساس كمرتكز ك ٌؿ الرؤية
ٌ
ٌ
ٌ
الكطنية السكرٌية ،الشعب السكر ٌ
السياسية الجديدة .أما القكل
م .ىذه األركاف الثبلثة ىي التي يفترض أف تنطمؽ منيا القكل
ٌ
المكاطف السكر ٌ
اإلسبلمية ،فيي في الحقيقة تعمؿ في كؿ
الشيكعية أك القكل
القكمية العر ٌبية أك القكل
األخرل ،عمى شاكمة القكل
ٌ
ٌ
ٌ
و
اإلسبلمية ،كسكريا غائبة
اإلسبلمي كتريد بناء دكلتيا
اإلسبلمية ترل العالـ
م .فالقكل
ٌ
ٌ
شيء إال في الكاقع السكر ٌ
ٌ

في ىذه الرؤية
اإلسبلمية .قكل األيديكلكجيا القكمية العر ٌبية ال تنظر إلى سكريا كانما تنظر إلييا بصفتيا دكلةن
ٌ
مرذكلةن أك دكلةن مؤقتةن لبلنطبلؽ إلى دكلة الكحدة العر ٌبية .اليسار
أيضا ينظر إلى سكريا بصفتيا دكلةن
الشيكعي ن
ٌ
األممية
اكية أك
مؤقتةن باتجاه
ٌ
األممية االشتر ٌ
ٌ
سكريا كمنطم و
ؽ ككمستقر في رؤاىا الفكرٌية

اسية جميعيا ىك غياب
الشيكعية .بمعنى أف ما يجمع ىذه القكل السي ٌ
ٌ
السياسية .عندما نقكؿ غياب سكريا عف رؤيتيا كمنطمقاتيا يعني أف
ك
ٌ

سياسيةه ال ترل الكاقع فيذا
قكل
ىذه القكل
ٌ
ٌ
السياسية ال تعمؿ في الكاقع ،أم ال ترل ىذا الكاقع ،كعندما يككف لدينا ن
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و
غيبي وة حتى لك كاف بعضيا إسبلميًّا كبعضيا اآلخر غير إسبلمي ،فجميعيا تشترؾ في
قكل
سياسية ٌ
ٌ
يعني أننا أماـ ن
الغيبية.
ىذه الرؤية
ٌ
المستقر ىك التربة الكحيدة المبلئمة
الكطنية السكرٌية كجعميا المنطمؽ ك
النقطة األخيرة ،قضية الكطنية .إدراؾ فكرة
ٌ
ٌ
و
اطية ،كسكؼ
الكطنية ال يكجد أم
اطية ،كمف دكف كجكد ىذه األرضية
مستقبؿ لفكرة الديمقر ٌ
ٌ
لنمك الفكرة الديمقر ٌ
و
محاصصات إف كاف عمى المستكل
جيةه ،كتنتج بالضركرة
تباطات
سياسي وة لدييا ار
قكل
ه
إقميميةه أك خار ٌ
ٌ
ٌ
نككف أماـ ن
اطية.
قي أك المستكل
الطائفي ،كلف تنتج حالةن ديمقر ٌ
ٌ
العر ٌ

شديد في عممية قراءة المكقؼ
نقص
ه
سالم كواكبي :ال أريد التكرار ،غير أنو إضافةن إلى االتفاؽ بالمجمؿ ،ىناؾ ه
الدكلي كالسياسة الدكلية ،كما ذكر الدكتكر ىيثـ .أكثر مف ذلؾ أقكؿ ىناؾ عدـ قر و
اءة كليس فقط إساءة القراءة.
ٌ
ٌ
و
تحكلنا
عمميةه
تكتيكيةه كليست إستر ٌ
ٌ
ىناؾ عدـ قراءة حتى اآلف ،كىذا يدفعنا لمقكؿ إف التحالفات ىي ٌ
اتيجية ،كبالتالي ٌ
و
و
تحالؼ مع و
و
عداء ليذه الجية أساء لقضيتنا األساسية رغـ أنو يتكافؽ مع المبادئ .عندما أقكؿ
معينة إلى
جية
مف
طرؼ ،لكف بيذا أنا أريد العنب أـ الناطكر
أنا أرفض كجكد إيراف في (جنيؼ )2ىذا يتفؽ مع مبادئي ألف إيراف
ه
األساسي كليس
جميعا ،بأننا رفضنا الحديث مع القاتؿ
كما ييقاؿ في المثؿ .لكف أخطأت المعارضة ،كأخطأنا
ن
ٌ

األساسي فأرل أننا ربما أخطأنا في عدـ محاكلة فيـ تركيبة
النظاـ ،فالحديث مع النظاـ لف ينفع بشيء ،أما القاتؿ
ٌ
فض كام هؿ لمحديث مع الركس ،مع اإليرانييف
سياستو .ال أقكؿ الحديث معو لمغراـ كالمحبة ن
أبدا ،لكف كاف ىناؾ ر ه
و
إال في فتر و
عجالة لقاء كفد المعارضة السكرٌية مع الفركؼ ،ككاف
ات الحقة ،كمع اإليرانييف أكثر .أذكر ىنا في
و
شخص عف ماضيو كبطكالتو كانجازاتو كعظمتو ككتاباتو ،انتيكا
تحدث ك ٌؿ
كفدا يضـ عمى األق ٌؿ عشرة أشخاصٌ ،
ن
كشكر لزيارتكـ
نا
مف الحديث كنظر الفركؼ إلييـ كالى ساعتو ثـ قاؿ ليـ يبدك أنكـ لـ تأتكا لتسمعكا رأم مكسكك

السياسية ،فيذا لـ يحدث في تاريخ المفاكضات عمى حد عممي
سأدرسو في العمكـ
ٌ
كانتيى المقاء .ىذا ي
درس ،أنا ٌ
سي ٌ
العالمية .ككريا الشمالية لـ تمارس مثؿ ىذا الغباء في الخكض مع عدك
حتى اآلف ،حتى في أسكأ الدبمكماسيات
ٌ
و
حميؼ أك صدي و
أم كاف.
أك مع
ؽ أك ٌ
ىناؾ مكضكعه أشار إليو األستاذ
أيضا أف ىذا
طرحو ،لكنني أعتقد ن

أيضا أعتقد أنو مكضكعه ميـ ًّ
جدا كأشكره عمى
منير بخصكص إسرائيؿ .أنا ن
سابؽ
ه
المكضكع ييطرح فكريًّا ،كلكف في إدارة األزمة السكرٌية الحالية ىك مكضكعه
و
كيمكف أف يثير ردكد و
قاسية ليس مف قبؿ الرؤكس الحامية فقط كلكف مف
فعؿ

اس ًّ
جدا
حس ه
ألكانو ،ألنو مكضكعه ٌ
أحيانا،
الشعبية ،رغـ أنني أعرؼ أنؾ يمكف أف تقكؿ أك غيرؾ سيقكؿ ،كأنا متيقٌف بأف ىذا قد يحصؿ
قبؿ الجمكع
ن
ٌ
أف الشعب عندما يرل ىذا العدكاف الغاشـ مف قبؿ حككمتو يتمنى االستعمار كيتمنى أف تأتيو إسرائيؿ ،كأعتقد بأف
مكضكع إسرائيؿ ىك قرار سيادم لمشعب السكرم كال احد يمثمو اآلف ،ال المعارضة كال النظاـ ،كسيككف مف كاجب
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الحككمة السكرية المنتخبة ديمقراطيان ،التي نسعى إلييا ،الحفاظ عمى حقكؽ السكرييف كمكقفيـ مف اختبلؿ
اس ًّ
جدا ،كلؤلسؼ أالحظ كجكد بعض
حس ه
أراضييـ كأراضي أشقائيـ الفمسطينييف .بالتالي مكضكع إسرائيؿ ٌ
و
تبسيطي عاـ كيدعكف إسرائيؿ لضرب النظاـ،
بشكؿ
ائيمي
ٌ
المعارضيف السكرييف الذيف يطرحكف المكضكع اإلسر ٌ
و
سذاجة كبيروة في عممية
ككأف إسرائيؿ تبحث عف ضرب النظاـ أك تريد أف تسقط النظاـ ،كىذه الدعكات تدؿ عمى
مما
السياسي أك الرؤية
تكصيؿ الفكر
ٌ
السياسية .كما عممنا ببعض الزيارات إلى إسرائيؿ كالتي أساءت أكثر ٌ
ٌ
أفادت ،كقد استياف اإلسرائيميكف بتمؾ الزيارات كبمف قاـ بيا.
اإلسبلمية تخمٌت
الشيكعية كحتى
القكمية ك
بالنسبة لؤليديكلكجيات التي ذكرىا الدكتكر حازـ ،أنا أعتقد أف األحزاب
ٌ
ٌ
ٌ
عف أيديكلكجياتيا منذ و
زمف ،كىي تحاكؿ أف تمعب سياسة ،كتمعب سياسة بالمقمكب كتخطئ في لعب السياسة .ال

قكمية عر ٌبية يؤمف فع نبل باألمة العر ٌبية الكاحدة في يكمنا ىذا ،ربما
أعتقد ن
أبدا أف مف يعمف أنو يحمؿ أيديكلكجيا ٌ
و
السياسي ،كما
مكاف عمى المسرح
سببا لكي يككف ليا
ه
ىناؾ بعض األسماء ،كلكف كتيارات فيي تتخذ مف ذلؾ ن
ٌ

أشخاصا بعيديف ًّ
جدا عف
كيضمكف إلى قكائميـ
يغيركف تحالفاتيـ
أرل .كحتى اإلسبلميكف ،عندما أرل كيؼ ٌ
ن
ٌ
تياراتيـ فكرًّيا كأيديكلكجيًّا ،ككيؼ يغيركف التحالفات مع الدكؿ ككيؼ أنيـ دعكا إلى الصمح مع النظاـ بطر و
يقة
ٌ
و
أيضا
كاضحة عندما كقع العدكاف عمى غزة ،كأكقفكا معارضتيـ لو كعمٌقكا مشاركتيـ في إعبلف دمشؽ ،كبالتالي ن
األيديكلكجية مف خبلؿ المعبة
ضعيؼ ،إال إذا كانكا ربما يبحثكف عف تحقيؽ الفكرة
مكضكع األيديكلكجيا لدييـ
ه
ٌ
كشكر لكـ.
نا
السياسية.
السياسية كالمماحكات
ٌ
ٌ

منير الخطيب :ىناؾ مستكياف يجب الحديث عنيما .األكؿ ىك المستكل الذم نجد فيو قكل المعارضة السكرٌية

الراىنة ،التي تعارؼ عمييا العالـ كأصبحت بارزةن في اإلعبلـ ،كىي مختمفةه كميًّا عف السياسة المعارضة التي
مستقببل .شخصيًّا أعتقد أننا ،عمى األقؿ ،نحف المشاركيف في ىذه الندكة ،ننتمي إلى السياسة التي
يجب بناؤىا
ن

طبعا فيذا
ستعارض السمطة القادمة .اآلف يش ٌكؿ العالـ كاإلقميـ السمطة القادمة في سكريا ،إذا استطاع ذلؾ ن
احتما هؿ غير مؤ ٌكد .كالعالـ سكاء ش ٌكؿ سمطة تك و
الية ،ىذه السمطة التي
افقات إثنية أك
طائفية أك سمطة ككنفدر ٌ
ٌ
األىـ ىك المعارضة القادمة ليذه السمطة
كصفناىا في مداخبلتنا ،لكف برأيي أف
َّ
ستشترؾ فييا المعارضات التي ٌ
كىك ما يجب أف نعمؿ عميو ،ألف ىذه المعارضات التي ستتشكؿ منيا السمطة ستؤكؿ إلى المرحمة السابقة ،مثؿ

شيئا مف الماضي.
معارضات كالمالكي كسكاىا التي تكلٌت السمطة في العراؽ ،أصبحت ن

المستقبمية التي سترٌكز عمى فكرة االنتماء
المطمكب اآلف في العراؽ كسكريا كاليمف كليبيا ىي المعارضات القادمة
ٌ
لمبشر ،فكرة االنتماء لمعالـ المعاصر .ما جرل في اليمف كسكريا كالعراؽ ينتمي إلى مرحمة اإلنساف غير العاقؿ.

فكرة إبادة سكريا بيذه الطريقة التي يقكـ بيا النظاـ ال تنتمي إلى مرحمة البشرية العاقمة .سنعكد لتأسيس ليس فقط
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فكرة الديمقراطية كانما الدخكؿ إلى مرحمة البشرية العاقمة ،إلى ما قبؿ القرل األكلى في ببلد الشاـ قبؿ عشرة آالؼ
و
خيار ينتمي لتمؾ
يسميو ياسيف الحافظ ،ىك ه
ميمةه كبرل .فالخيار "السياسة  -تاريخ" كما ٌ
سنة قبؿ الميبلد ،كىذه ٌ
المعارضة.
يكية كيقرنو بالنكبة
يؤرخ انحسار اإلمبراطكرٌية األمر ٌ
تغير أك ٌ
النقطة الثانية ،أنا أعتقد أف العالـ ٌ
يتغير ،كأف العالـ ٌ
السكرية ،فبعد خمسيف أك مئة سنة سيقكؿ المؤرخكف إف الخطَّ
يكية بدأ باالنحدار مع
َّ
البياني لئلمبراطكرٌية األمر ٌ
النكبة السكرٌية .لذلؾ يجب أال نراىف عمى العالـ القائـ الذم أفرزتو الحرب الباردة كما بعد الحرب الباردة .العالـ
التغير لمعالـ الذم يمتاز أكؿ ما يمتاز بو ىك
يتغير ،كأنا بتقديرم ،إف جزنءا مف المأساة السكرٌية يتعمٌؽ بيذا ٌ
اآلف ٌ

يكية ليس بمعنى أنيا انسحبت مف أفغانستاف كانسحبت مف العراؽ
يكية ،كضعؼ القيادة األمر ٌ
ضعؼ القيادة األمر ٌ
ككنية.
كلـ ٌ
يكية أكبر مف ىذا بكثير ،كىك عجزىا عف أف تككف دكلةن ٌ
تتدخؿ في سكريا ،برأيي ضعؼ القيادة األمر ٌ

األخبلقية ،ألف الدكلة العظمى ليست
مشركعيتيا
فالدكلة العظمى في العالـ إذا تخمٌت عف الدكر الككني فقدت
ٌ
ٌ
دكر ،ىذا الدكر مارسو األكركبيكف في
نا
قكميةن كانتيى المكضكع ،كال
مصالح ٌ
ى
عسكر كجي نشا كبكارىج فقط  ..إنيا ه
أىـ بكثير
مك
نا
بداية القرف العشريف .الفرنسيكف في سكريا لـ يككنكا
السياسي َّ
استعمار فقط ،إذ كاف دكرىـ اإلعمار ٌ
ٌ
الككلكنيالي ،أفضؿ المشافي كالمدارس في سكريا بناىا الفرنسيكف ،كأفضؿ البرلمانات في إفريقيا كفي
مف دكرىـ
ٌ

أسسيا ىـ الفرنسيكف .ىذا الدكر التحديثي الذم أطمقو األكركبيكف في بداية القرف العشريف عجزت عنو
آسيا مف ٌ
السكفييتي كاف ينبغي عمى الدكلة
السكفييتي .ذلؾ أنو بعد سقكط االتحاد
الكاليات المتٌحدة بعد انييار االتٌحاد
ٌ
ٌ

العظمى في التاريخ أف تكمؿ عممية تصفية أذياؿ الحرب الباردة .ما جرل ىك العكس ،عادت كتعاممت مع كؿ

مما
قكل التأخر في المنطقة العر ٌبية .ىي مف كظفت القاعدة سياسيًّا كعسكريًّا ،ككظفت
ٌ
الخمينية .كأرل أف جزنءا ٌ
بي:
بي ىك ن
صدل لتجربتيف ال تزاالف تش ٌكبلف الخمفية لمحراؾ السياسي في المشرؽ العر ٌ
يجرم في المشرؽ العر ٌ

القاعدية (القاعدة) .التجربة البعثٌية انقسمت بيف ىاتيف التجربتيف ،التحؽ البعث العراقي
الخمينية ،كالتجربة
التجربة
ٌ
ٌ
بالخمينية .لـ يكف مف الممكف التعامؿ مع آثار ىاتيف التجربتيف بدكف
م التحؽ
ٌ
بالقاعدة كداعش ،كالبعث السكر ٌ
و
األكركبيكف عاجزكف عف التحرؾ مف دكف
األميركيكف في ىذه المسألة ،ك
دكلي ،كقد خذلىنا
طرؼ
التعاكف مع
ٌ
ٌ
ٌ
ات
ميمةن راىنة .لف تتقدـ الديمقراطية في المنطقة العر ٌبية ،كلف تنشأ عندنا
كطني ه
ٌ
األمريكاف ،كبتقديرم ىذه مازالت ٌ
القاعدية عمى
الخمينية كاليجمة
ال في الككيت كال اليمف كال في العراؽ كال سكريا دكف أف نصفٌي آثار اليجمة
ٌ
ٌ
فالخمينية صعدت في الكقت نفسو صعكد القاعدة
بي .كىاتاف اليجمتاف مرتبطتاف ببعضيما،
ٌ
منطقة المشرؽ العر ٌ
اطي وة
في أفغانستاف ،كالتجربتاف ٌ
قكل ديمقر ٌ
معا كتتراجعاف ن
تتقدماف ن
معا ،كأرل أف تصفيتيما تحتاج ليس فقط إلى ن
ؽ عالمي مؤ و
أيضا إلى سيا و
ات.
مك
اقي كانما ن
في الداخؿ السكر ٌ
المبناني كالعر ٌ
ٌ

محسكمة ،سمٌمكا بأف ىذه المنطقة غير و
و
قابمة لئلصبلح أك دعـ مشاريعو.
يبدك أف األمريكاف ،كىذه مسألةه غير
ٌ
يكي تعاكنكا مع األمريكاف لكانكا ساعدكىـ في مشركع إعادة بناء
أظف لك أف ٌ
السنة في العراؽ كقت الغزك األمر ٌ
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و
فكت عمييـ
الدكلة في العراؽ ،لكف انحيازىـ لممقاكمة ،كالذم استغمٌو النظاـ السكرم كايراف ببر ٌ
اغماتية بارعةٌ ،
فرصة إقامة و
كطنية .اآلف بعد الجنكف الذم جرل في العراؽ أصبح األميركيكف حذريف ًّ
جدا ،إضافة إلى
دكلة
ٌ
اطية في المشرؽ العربي كفي المنطقة العر ٌبية
تكجياتيـ األخرل التي لسنا اآلف بصددىا .أعتقد أف القكل الديمقر ٌ
و
فضاء مرتبطه عضكيًّا مع بعضو .أكركبا
تبيف أنو
بشكؿ عاـ يجب أف ترٌكز عمى الفضاء
بي ،الذم ٌ
ه
األكركبي العر ٌ
ٌ

تخيمكا لك انيارت مصر
تتأثر مباشرةن بكؿ أزماتنا ،قضية البلجئيف أثٌرت عمى أكركبا كليس عمى أميركا كال ركسياٌ .
اطية التفكير بنمط
أك الجزائر كىذه
ه
احتماالت قائمة ،كـ سيؤثٌر مكضكع اليجرة عمى أكركبا .عمى القكل الديمقر ٌ

التصرؼ مف دكف األميركاف ،لكف ال َّ
بد مف
عبلقة ما مع أكركبا ،صحيح أف أكركبا ضعيفةه كتتراجع كال يمكنيا
ٌ
و
كشكر.
نا
التأخر الذم انفجر في ببلدنا.
البحث عف تشكيؿ قكوة
مشتركة معيا لمكاجية ىذا ٌ

قميبل في ىذه المداخمة حيث إنني كنت أرغب باالستماع أكثر في الجمسة األكلى .أظف
ىنادي زحموط :قد أستطرد ن
معارضة تأسست في سنك و
و
َّ
ات سابقة ،معارضة حافظ األسد ،كالمعارضة التي ظيرت
أساسيةن بيف
أف لدينا مشكمةن
ٌ
مثبل مف مكاليد ( ،)1982لكنني قرأت كسمعت الكثير
فيما بعد في عيد بشار األسد .نحف جيبلف مختمفاف ،أنا ن
كمركر باالنقبلبات العسكرٌية إلى حركة األحزاب كاالعتقاالت كصكنال إلى
نا
عف الفترات السابقة منذ فترة االستقبلؿ
جية و
تصفية رفاؽ الدرب مف قبؿ حافظ األسد كك ٌؿ ىذا التاريخ .مف و
ثانية عشت الكثير مف تمؾ التفاصيؿ في
و
لحظة نتيجة التراكمات التي
تماما لبلنفجار في أم
منطقتي في ريؼ البلذقية ،ككنت أشعر أف ىذا الريؼ
ه
جاىز ن
جرت.

أكد القكؿ إف عامؿ الزمف ٌأدل دكره في خنؽ ىذا المجتمع مرنارا ،في عاـ ( ،)1979كفي حماه ( ،)1982ثـ
و
بشكؿ
االقتصادية التي تش ٌكمت في ذلؾ الكقت كازدىرت
الثمانينيات ،إضافة إلى خنقو اقتصاديًّا عبر المافيا
أكاخر
ٌ
ٌ
الثمانينيات
ثمنا في
أكبر في عيد بشار األسد .في ظؿ ىذه الظركؼ ىناؾ معارضةه كجدت نفسيا أنيا دفعت ن
ٌ
منفصبل عف الحراؾ ،كأكثر ىذا
كشعرت أنيا تمتمؾ ىذا الرصيد ،كعندما انطمقت الثكرة كاف أغمب ىذه المعارضة
ن

السيما عند مف غادركا البمد ،فقد كاف انفصاليـ أكبر ،نتيجة ابتعادىـ عف الشارع كعف
االنفصاؿ كاف جغرافيًّا ،ك ٌ
مثبل ،ال يمكف القكؿ َّ
السياسي
إف قرار الناس
كتطكرات الحالة
الناس
اليكمية التي تنعكس عمى المنظكر السياسي .ن
ٌ
ٌ
ٌ

أك رؤيتيـ كقناعاتيـ في الغكطة أك في دكما قبؿ الحصار في ( ،)2011تشبو قناعاتيـ أك خياراتيـ بعد
و
كبشكؿ خاص بالنسبة
أشياء كثيرةه نضجت عمى األرض قد ال تككف كاضحةن بالنسبة لنا،
الحصار .ىناؾ
ه
لمعارضة اعتادت الظيكر عمى شاشات التمفزة لتقديـ تصر و
و
كتتحكؿ بالفعؿ إلى أبكاؽ .قمٌةه مف الذيف
يحات جاىزوة
ٌ
و
م.
في الخارج استطاعكا أف يككنكا متفاعميف
بشكؿ فعمي كممتقطيف بالفعؿ ليذا النبض في الداخؿ السكر ٌ

()49

المعارضة السورٌّة السٌاسٌّة والدٌمقراط ٌّة – الورشة الثانٌة

مركز دراسات الجمهورٌّة الدٌمقراطٌّة

مثبل في حزب الشعب ،كأظف أنني أصغر األعضاء ًّ
سنا ،كال أعتقد أف ىناؾ مف كاف
تكجد معارضتاف ،أنا ن

أصغر مني في فترة انتسابي لو ،ككاف ذلؾ بعد الثكرة فقد كنت صديقةن لمحزب منذ عاـ ( ،)2003ككنت أكتب

في منشكره الخاص "الرأم" ،حتى سنة ( ،)2012حيف غادرت سكريا كأعمنت انتسابي لمحزب" .تجربتي" في
و
شيء كتقرر "نعـ أك ال"،
تحدد ك ٌؿ
أيضا تجربة صراع .أصفيا بأنيا تجربة صر و
عقمي وة جاىزة ٌ
اع مع ٌ
الحزب كانت ن
أيضا في المعارضة ،لدينا صكرةه
كمف سيككف في ىذا المكقع أك ال .ىذه أزمتنا ،ليس فقط في حزب الشعب إنما ن
و
و
ؽ ،كأف عمينا تجييز
كمعارضة
عائد إلى إحساسنا
ضي ه
نمطيةه كنريد األمكر جاىزةن ،كىذا بدكره ه
تقميدية بأف الكقت ٌ
ٌ
ٌ
غدا .ىذا النفىس القصير ىك عمى عكس ما كاف يعمؿ عميو كثيركف مف
حككمة كتييئة أنفسنا ألف النظاـ سيسقط ن
النشطاء السممييف في الداخؿ ،الذيف كانكا يعممكف عمى النفىس الطكيؿ .برأيي ،إذا عدنا كقرأنا "الفتات كفرنبؿ" أك
السياسية ،كسنجد فيو
ابية
ٌ
"حيطاف سراقب" أك "عنب بمدم" في داريا ،كنشاط ميديا ،سنجد فيو الكثير مف الصك ٌ

طكيبل ،كألننا ندرؾ أف ىؤالء الناس ،الناس
نفسا
ن
الكثير مف األمؿ كالنفس الطكيؿ .ليذا السبب ،ألف ىناؾ ن
و
صحيح يعرفكف أف ىذا الصراع طكي هؿ كىذه الميزة ليست
بشكؿ
البسطاء ربما ،أك لنقؿ الناس الذيف يقرؤكف الكاقع
و
و
مكجكدة عند قيادات المعارضة السكرٌية ،فيـ ال يعطكف ألنفسيـ
مكجكدةن عند المعارضة في الخارج ،كىي غير
تدخ نبل خارجيًّا
الكقت لمقراءة الصحيحة كلدييـ
يقرركف :ى
حمؿ السبلح أك الٌ ،
أحكاـ مسبقة ،كرؤية مسبقة كىـ مف ٌ
ه
أك ال ،كفؽ طريقة نظرىـ إلى األمكر.

كنا نراىف عمى أف
أيضا أرل أنيا غابت عف أذىاننا في المعارضة السكرٌية ،كىي أننا طكاؿ الكقت ٌ
ىناؾ نقطةه ن
الخارج لف يسكت ،كقد أشار إلى ذلؾ الدكتكر حازـ .كحتى عندنا كػ"نشطاء حقكؽ إنساف" ،نشطاء حقكؽ اإلنساف
العالمي لحقكؽ اإلنساف لف
ىاف بأف ىذا اإلعبلف
عاـ ،كاف لدينا ر ه
أك المرأة أك الطفؿ كالنشطاء الحقكقييف بشكؿ ٌ
ٌ
بد أف يككف ىناؾ طريقةه ليتضامف العالـ َّ
ضد أخطر األنظمة عمى كجو الكرة
يككف نا
حبر عمى كرؽ ،كأنو ال ٌ
و
بشكؿ صحيح ،أف الشعكب مكضكعه كاألنظمة مكضكعه آخر ،كأف مف
األرضية الذم يبيد ىذا الشعب .لـ نكف نق أر
ٌ

و
مكاف مف
أم
يقرر مصير سكريا ليس حركات حقكؽ اإلنساف ،ال في جنكب إفريقيا كال في اليند كال في فرنسا أك ٌ
ٌ
ثمنا لحقكؽ اإلنساف ،كبالتالي يستحقكف أف يتمتعكا بيذه الحقكؽ ،أما نحف
العالـ ،فيؤالء يعتبركف أنيـ دفعكا ن
االقتصادية التي تكفييـ كليس
كسكرييف ،فنحف في قا ورة بعيدة ،عمينا دفع الثمف بأنفسنا ،ىـ لدييـ مشكبلتيـ
ٌ
بمقدكرىـ فيمنا بشكؿ أفضؿ ،كال أف يركا التفاصيؿ.
مثبل ،يق أر
تصدر ليـ
أيضا ميديا
أحكاما مسبقة ،لدييـ ديكتاتكرٌية اإلعبلـ .قد تجد أحد اليسارييف في فرنسا ن
ٌ
لدييـ ن
ن
عف ىجمات باريس ،كيقكؿ داعش أعمنت الحرب عمينا كيجب عمينا أف نحارب داعش .الجزء الناقص مف الصكرة

األساسية في المكضكع ،كبرأيي فإف رؤية اليسار ليست صحيحةن ألنيا غير كاممة،
ىك النظاـ ،الذم ىك المشكمة
ٌ
فرخت داعش أم النظاـ .كفي رؤية اليميف ييقاؿ ىؤالء السكريكف نفٌذكا التفجير ،فيخرج
فيك ال يرل المدجنة التي ٌ
خائؼ مف السكرييف كمف اإلسبلـ .ىكذا يجرم إشغاؿ الشعكب ،بقصد أك عف غير
جميكر اليميف كيقكؿ أنا
ه
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قصد ،بقضايا جانبٌي وة .كمع تضامني الكامؿ مع ضحايا اليجمات في باريس كربما سقط مئتا شخص ،فيذا العدد
مما فعؿ
مف الضحايا يسقط يكميًّا في سكريا عمى مدل أربع سنكات .فما جرل في باريس
ى
المس الناس أكثر ٌ
و
بشكؿ و
كبير ،ليس خكفنا مف تبعاتو كانما
عمما أننا كسكرييف في فرنسا تفاعمنا مع المكضكع
الكضع في سكريا ،ن
و
بعدا جغرافيًّا دكليًّا.
كتعاطؼ مع الضحايا ٌ
ضد ىذا اإلجراـ الذم يتٌخذ ن
أعتقد أنو لـ يكف ليذا العالـ مصمحةه في انتصار الثكرة السكرٌية ،كىذه النقطة لـ تكف كاردةن عمى اإلطبلؽ في
إستراتيجيات عمؿ المعارضة .يجب عمى المعارضة أف تحمٌ ىؿ كتدقٌؽ كبعد ذلؾ أف تبني إستراتيجيتيا كتعاطييا
و
بناء عمى قراءتيا .مف كانكا يقرؤكف كيتابعكف قبلئؿ ،كالمعارضكف حتى أكلئؾ
بشكؿ كاض وح مع المجتمع
الدكلي ن
ٌ
و
ىميـ كشاغميـ في
كنا نتابعيـ كنق أر كتاباتيـ ٌ
المرمكقكف الذيف ٌ
ككنا كشباب نقدسيـ في مرحمة ما قبؿ الثكرة ،كاف ٌ
السياسية التي ال طائؿ منيا ،كأشغمكنا كأشغمكا العالـ بيا ،كالعالـ َّ
أحب االنشغاؿ
أغمب األحياف ىذه التشكيبلت
ٌ
بيا ألنو ال يريد القكؿ َّ
الدكلية
ضد الظمـ يجب الكقكؼ معيا ،فيك ينظر ليا مف زاكية المصالح
إف ىناؾ ثكرةن ٌ
ٌ
اإلقميمية.
ك
ٌ
و
الكطني
شكؿ مف األشكاؿ ،سكاء مف االئتبلؼ أك المجمس
نقطة أخيرة ،ىناؾ ضركرةه في ىذه المرحمة بأم
ٌ
كتقدـ رؤيةن كاضحةن لشكؿ الدكلة السكرٌية المقبمة ،قد يحصؿ ىذا في
اطية أف
كاألحزاب
تجتمع ٌ
الكطنية الديمقر ٌ
ٌ
ى

الميـ السعي لخطة إنقاذ ،فالعالـ يحتاج منا ليكذا كرقة لمتركيز عمييا
اجتماع آخر ،لكف
مؤتمر الرياض أك في
و
ٌ
الخارجية ما
مضطركف لمراعاة مصالح الدكؿ
سياسي ،كما أرل ،كأعتقد أننا
إف ىناؾ خطة طريؽ لحؿ
ٌ
كالقكؿ ٌ
ٌ
ٌ

م .قد تككف األشير المقبمة فرصةن،
أمكف في شكؿ الدكلة المقبمة ،مع أكلكية الحفاظ عمى مصالح الشعب السكر ٌ
مف اآلف كحتى الصيؼ المقبؿ بعد أف يينيؾ بكتيف في سكريا ،أف يككف ىناؾ فرصةه لحؿ سياسي كانقاذ ما يمكف
و
إنسانيةه بالدرجة
م ،ىذه ضركرةه ،فالمعاناة
ٌ
إنقاذه ،كانجاز كقؼ إلطبلؽ النار كتخفيؼ أك كقؼ نزيؼ الدـ السكر ٌ
و
مرض بالحد األدنى .أراىا اآلف فرصةن جيدةن في ىذا الكقت ألف جميع
األكلى ،فيما بعد نجد المخرج لحؿ سياسي

يبل لكـ.
نا
متعبكف كبحاجة إلى ذلؾ.
كشكر جز ن
السكرييف ،مف الشرائح أك الفئات أك الطكائؼ كافةن ،ى

الكطنية التي طرحيا الدكتكر حازـ كاألستاذ منير.
ىيثم خوري :سأعكد إلى بعض النقاط ،كأبدأ مف المسألة
ٌ
جدا ،كتجمٌى خبلؿ خمس سنك و
الكطنية مكضكعه ميـ ًّ
الكطنية السكرٌية .ىذا الغياب تجمٌى أكنال
ات مف غياب
المسألة
ٌ
ٌ
في محاكالت إقصاء اآلخريف ،كقد رٌكزت عمييا في الجزء األكؿ مف كرقتي .محاكالت إقصاء اآلخريف ىي عدـ
قبكؿ اآلخر الذم ىك جزهء مف ىذا الكطف ،إ نذا ىناؾ دائما عدـ و
قبكؿ لآلخر المختمؼ عني الذم ىك جزهء مف
ن
الكطنية ىي
الكطف ،كتجمى ىذا في كؿ صراعات المعارضة السكرٌية فيما بينيا .النقطة الثانية في مكضكع
ٌ
تؤيدني فيذا يعني أنني
دكما عبارة أف لديو ( 5دكؿ أك  10الخ) ٌ
االستقكاء بالخارج ،كما رفع المجمس الكطني ن
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عي ألف ىناؾ
ممثبل لمناس .كبينما كاف المجمس يخسر قاعدتو
أصبحت
ن
ٌ
الشعبية ،كاف يقكؿ :أنا الممثؿ الشر ٌ
الكطنية .كىذا االستقكاء بالخارج الذم اعتمده المجمس
غياب لمفيكـ الكطف كمفيكـ
تؤيدني .ىناؾ
ه
ٌ
عشرات الدكؿ ٌ
و
تـ الرد عميو بطر و
أيضا مف المعسكر الشرقي.
يقة
الكطني َّ
ٌ
عكسية مف قبؿ ىيئة التنسيؽ باالستقكاء بالخارج ن
مجبر عمى العيش مع الطرؼ
الكطنية ،كلفكرة أنني
غياب كام هؿ لمفيكـ
بكجكد مكضكع االستقكاء بالخارج ىناؾ
ه
ٌ
ه
الكطنية .قبكؿ المختمؼ عني سياسيًّا ضمف الكطف
م المختمؼ عني ،كىذا جزهء أساسي مف مفيكـ
ٌ
اآلخر السكر ٌ

الكطنية ،ككبل األمريف كانا
عية مف الشعب ىما مككناف أساسياف مف مككنات
ٌ
م ،إضافة إلى أخذ الشر ٌ
السكر ٌ
الكطني أك غيرىما ،كىذا
السياسية بكؿ أشكاليا ،إف كاف في ىيئة التنسيؽ أك المجمس
مفقكديف عند المعارضة
ٌ
ٌ
و
و
بشكؿ عاـ ،كىذا
السياسي
م لف يككف محكر العمؿ
ينذر بمشكبلت كثيرة في المستقبؿ ،بأف بناء الكطف السكر ٌ
ٌ
خطير ًّ
جدا.
األمر
ه
أعداء ،سأصفيـ بأنيـ
النقطة الثانية عدـ فيـ الخصكـ .لف أقكؿ األعداء ،لف أصؼ إيراف أك ركسيا بأنيـ
ه
الركسية
السيما لممكقؼ الركسي كطبيعتو منذ البداية .أكنال عدـ فيـ الطمكحات
ٌ
خصكـ .كاف ىناؾ عدـ فيـ ك ٌ
ه
الركسية الجديدة .كأنا شخصيًّا كتبت إلى األستاذ برىاف غميكف كالدكتكر رضكاف زيادة قبؿ
لتشكيؿ اإلمبراطكرٌية
ٌ
العالمي ،لمقطبية العالمية ،مكجكدان عند
تصكنار لمتككيف
زيارتيما األكلى إلى ركسيا عف ىذه الطمكحات ،كأف ىناؾ ٌ
ٌ
العالمية فيذه
ركسية
ٌ
ركسيا كعند بكتيف يجب االنتباه لو كعدـ معاكستو ،ألننا لسنا بمكضع معاكسة الطمكحات ال ٌ
الركسية
يتـ االنتباه ليا .كاف عدـ فيـ الطمكحات
ليست ميمتنا ،ميمتنا إنياء مشكمتنا
ٌ
ٌ
الكطنية .ىذه المسألة لـ ٌ
مشكمة كبي ورة عند أم و
و
و
معارض زار ركسيا .كاف ىناؾ عدـ فيـ لطبيعة الحؿ مف كجية نظر ركسيا كالتي
كفد
أكؿ
لـ تكف مخطئةن كميًّا فيو ،فركسيا كانت تتجنب الفكضى في سكريا كالتي حدثت في ليبيا كفي العراؽ ،ككاف معيا
فمثبل ،في
خاطئا بؿ
تصكنار ركسيًّا
حؽ في المكضكع ،كىذا لـ يكف
لكنيـ لـ يفيمكه .ن
ن
صحيحا كلفائدة السكرييفٌ ،
ن
ٌ
رده "نحف ال نتفاكض مع كؿ مف
زيارة برىاف غميكف األكلى لركسيا طمب منو الركس التفاكض مع النظاـ ،فكاف ٌ

أم تعريؼ،
تمكثت أيدييـ بالدماء" ،سألو الركس مف تعني بيؤالء؟ فقاؿ "ك ٌؿ مف تمكثت أيدييـ بالدماء" كلـ يعطيـ َّ
دليبل أماـ الركس
فطمب الركس أف يحدد
أشخاصا ،عشريف ،مئة شخص أيًّا يكف ،كلـ يستطع اإلجابة .كاف ذلؾ ن
ن
َّ
عنا ألننا ال نساعد أنفسنا كذلؾ تخمٌى عنا
أف المعارضة السكرٌية ال تفقو بالسياسة .فإذا كاف األصدقاء قد تخمٌكا ٌ
أخطاء قاتمةه ارتكبتيا المعارضة في
الخصكـ كازدادت خصكمتيـ لنا لعدـ قدرتنا عمى فيـ السياسة .كاف ىناؾ
ه
و
مسؤكليات أخرل.
تتحمؿ
زياراتيا
ٌ
تتحمؿ ركسيا مسؤكليتيا إنما المعارضة ،كاف كانت ركسيا ٌ
المتعددة لركسيا ،كال ٌ
عدة أياـ يقكؿ عبارة "ركسيا تشارؾ في قتؿ
النقطة الثالثة ىي التقمٌب ،بمعنى :برىاف غميكف يزكر ركسيا ثـ بعد ٌ
سياسية
السياسي معيـ كأنت ستعكد لمقائيـ أف تقكؿ جممةن غير
م" .مف غير المقبكؿ في التعامؿ
ٌ
الشعب السكر ٌ
ٌ
كيذه.
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كاف ىناؾ عدـ معر و
سياسي معيـ .في السياسة عميؾ الحفاظ عمى
سياسي وة في التعامؿ مع الخصكـ كتعامؿ ال
فة
ٌ
ٌ
الحدم .أنت تذىب إلى ركسيا كتطمب منيـ التخمٌي عف النظاـ كما شابو ثـ تقكؿ بعد
عدـ التقمٌب كعدـ االنتقاؿ ٌ

م .ىذه نقاطه أعتقد أنيا سببت خسارتنا المعركة حتى مع الخصكـ .أما
أياـ أنتـ تشارككف في قتؿ الشعب السكر ٌ
مكضكع إيراف فيك معقٌ هد بشكؿ أكبر لذا لف أخكض فيو كأكتفي بالمكضكع الركسي.
سأدخؿ إلى النقطة الثانية ،كقد تحدثت ىنادم عف العامميف في مؤسسات المجتمع المدني الذيف انتقمكا إلى العمؿ

السياسي .أنا أعتبر أف ىذه كانت كاحدةن مف المسائؿ التي أكقعت المعارضة في المشكبلت ،كىي أف أغمب
ٌ
مجتمع مدني .أتى ىؤالء حامميف الكثير مف التفاؤؿ بأف السياسة
المشتغميف الجدد في السياسة أتكا مف منظمات
و
كالعمؿ المدني في منظمات المجتمع المدني ،مف حيث كجكد و
قيـ ،كأف ىذه القيـ يحترميا الناس كيدافعكف عنيا،
ٌ
ٌ
مصالح
مصالح،
مختمؼ .في السياسة ىناؾ
كبالتالي ستقؼ الناس معيا ،بينما في السياسة الكضع
شخصيةه
ه
ٌ
ي
ي
السياسي ،أحد أسبابيا مجيء الكثيريف مف المنضكيف
كتعقيدات كعبلقات دكلية كسكاىا .ىذه السذاجة في التعامؿ
ٌ

السياسية السكرٌية مف منظمات مجتمع مدني كتعاممكا مع السياسة كتعامميـ مع نضاليـ في منظمات
في األطر
ٌ
مختمؼ كأبعاده مختمفة .في السياسة أنت تتعامؿ مع أبعاد
مختمؼ كمنظكره
المدني الذم ىك نضا هؿ
المجتمع
ه
ه
ٌ
بعد ك و
جدا ،بينما في منظمات المجتمع المدني أنت تتعامؿ مع و
متعد و
دة ًّ
احد أك بعديف عمى األكثر .ىذا ٌأدل إلى
ٌ
ٌ
و
قصكر في النظر السياسي عند أغمب اآلتيف مف المجتمع المدني كاشتغمكا في السياسة.
كثير فيو كلكف قصكر الرؤية عند المرأة السكرٌية ىك الذم ٌأدل إلى
كذلؾ حصؿ في مكضكع المرأة ،لف أخكض نا
و
بشكؿ
عمكما لكنيا تجمٌت عند المرأة
طبعا ىذه مف مشكبلت السياسييف السكرييف
فشميا في التعامؿ مع السياسة ،ن
ن
أكبر مف الرجؿ ،كيمكف نقاش المكضكع في كرشة و
عمؿ تخصَّص لمسألة المرأة كالسياسة .آسؼ إذا كاف رأيي

ضد المرأة بؿ عمى العكس أحترميا ًّ
قاسيا فيما يتعمؽ بالمرأة السكرٌية ،لست َّ
لكف عندم نقد لممرأة السكرٌية.
جداٍ ،
ن
االجتماعية.
كنت منقط نعا عف سكريا كلكنني فكجئت بكضع المرأة السكرية مف مختمؼ النكاحي الفكرٌية ك
ٌ

المدني .فاألشخاص الذيف أتكا مف منظمات المجتمع
أيضا مف منظمات المجتمع
نقطة أخرل سأتحدث عنيا ،آتية ن
ٌ
امة كحر و
المدني ليعممكا في السياسة لـ يدرككا أف ما يحصؿ عميو المكاطف األكركبي حاليًّا مف كر و
ية كتقدير بكصفو
ٌ
و
السياسي .ىذا يحيمنا إلى مكضكع الديمقراطية،
المجتمعي ك
مك
مك ن
اطنا ،أتى خبلؿ سنكات كقركف مف الصراع الفكر ٌ
ٌ
ٌ
تـ اختصار مكضكع الديمقراطية بمجمكعة حر و
غالبا ما تطالب بيا منظمات حقكؽ
فقد َّ
يات ن
مثبل ،أك أشياء بسيطة ن
و
ككيفية التعامؿ مع
بشكؿ عاـ
قصكر في الرؤية الديمقراطية ،كبالتالي لرؤية المشكمة السكرية
اإلنساف .إ نذا ىناؾ
ٌ
ه
ؾ فكريًّا كسياسيًّا ،كىذا ييبلـ فيو الناس الذيف أتكا مف
م مترك ه
م .الحظكا كيؼ أف المجتمع السكر ٌ
المجتمع السكر ٌ

المدني كاف عمييـ االشتغاؿ عمى مكضكع
المدني ،ألف الناس الذيف أتكا مف منظمات المجتمع
منظمات المجتمع
ٌ
ٌ
المدني نفسيا،
الفكر في المجتمع كلـ يشتغمكا عميو .ىذا ليس مف كاجب السياسييف ،ىذا كاجب منظمات المجتمع
ٌ
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تييئ الشعب لفيـ ما ىك المكاطف ،ما ىي المكاطنة ،ما ىي الديمقراطية ..كأنا ألكـ مف أتكا مف منظمات
أف ٌ
مقصريف في السياسة.
المدني ألنيـ ترككا ىذا العمؿ كعممكا في السياسة ككانكا
المجتمع
ٌ
ٌ
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الجمسة األخيرة
(خالصات وتوصيات)

الكطنية السكرٌية .أعتقد أف ىذا المكضكع ميـ كضركرم ًّ
اطية ال
حازم نيار :سأتحدث عف مسألة
جدا ،ألف الديمقر ٌ
ٌ
باألخبلقيات أك
يمكف أف تنمك كتزدىر مف دكف
الكطنية السكرٌية .ىذا المكضكع ،في اعتقادم ،ليس لو عبلقةه
ٌ
ٌ
دات حقيقية كمممكسة ،كىنا يأتي دكر الفكر في
بالحس الكطني ،كانما يفترض أف يككف
لمكطنية السكرٌية ٌ
محد ه
ٌ
مثبل أنو مف الميـ ًّ
جدا االعتراؼ
ثإعادة إنتاج كبناء
الكطنية السكرٌية بعد كؿ المراحؿ التي مررنا بيا .نجد ن
ٌ
و
و
و
باحتقار إلى ىذا الكطف
ككطف نيائي لمسكرييف ،كأال ننظر
بشكؿ نيائي أم االعتراؼ بسكريا
بالحدكد السكرٌية

نقسمو إلى أقساـ مختمفة.
كطف
صغير نحاكؿ أف نبني كطنان أكبر منو ،أك أنو ه
كننظر إليو بأنو ه
كبير نريد أف ٌ
كطف ه
ه
السياسي :عمى الرغـ مف أف
الكطنية السكرٌية مشكمة تشظٌي الحقؿ
ضا في إطار الحديث عف
ال ٌ
ٌ
بد أف نرل أي ن
ٌ
أف سكريا غير حاض ورة لدل ىذه القكل ما يعني أف ىذه
القكل
ٌ
السياسية ىي التي ستقكد المجتمع كستنيض بو إال ٌ

فإنو ال يمكف أف
القكل ال تش ٌكؿ حقبلن سياسيان متماسكان ،كاذا كاف الحقؿ
السياسي في مثؿ ىذه الحالة مف التشظٌي ٌ
ٌ
الكطنية السكرٌية .المقصكد بحالة تشظي الحقؿ السياسي أف َّ
سياسي وة تحاكؿ أف تذىب بسكرية
كؿ قكوة
يسمح بنمك
ٌ
ٌ
ٌ
و
كردم ..الخ.
قكمي
بي أك
شيكعي أك
إسبلمي أك
معي وف
في اتجاه ٌ
ٌ
ٌ
قكمي عر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
م أيضان ،يمكننا
أيضا في ىذا السياؽ ،سياؽ إعادة بناء ال ٌ
ن
كطنية السكرٌية ،يجب أف نعيد بناء مفيكـ الشعب السكر ٌ
القكؿ بصريح العبارة أنو خبلؿ نصؼ القرف الماضي لـ َّ
شعبا بالمفيكـ السياسي الحديث إنما كانكا
يشؾ السكريكف ن
و
ظا عمى ىذا الكجكد ،كعندما سقط
كجماعات
مجمكعة طكائؼ كاثنيات
سياسية ،كاالستبداد ىك الذم كاف محاف ن
ٌ

أيضا نحف بحاجة إعادة بناء مفيكـ
م .ن
م .نحف اليكـ بحاجة إعادة مفيكـ الشعب السكر ٌ
تشظٌى الشعب السكر ٌ
المدني ،فالمجتمع
الكطنية السكرٌية يجب أف ييرل إلى جانبيا فكرة المجتمع
الكطنية السكرٌية ،ىذه الدكلة
الدكلة
ٌ
ٌ
ٌ
و
شعب بالمفيكـ السياسي .بصريح العبارة
كيتحكؿ في السياؽ السياسي إلى
االجتماعي،
المدني يعمؿ في السياؽ
ٌ
ٌ
ٌ
و
فيفترض أف تأخذ
المدني .أما القكل
شعب سكرم مف دكف كجكد مفيكـ المجتمع
ال كجكد لشيء اسمو
ه
ٌ
السياسية ي
ٌ
دكلية أك
الكطنية السكرٌية كليس مف األيديكلكجيات أك مف مراكز خارج سكريا ،مف مراكز
شرعيتيا مف
إقميمية أك ٌ
ٌ
ٌ
الكطنية
سياسي وة بغض النظر عف أيديكلكجيتيا ييفترض أف تنبع مف
أم قكوة
ٌ
ٌ
مف مراكز أيديكلكجية ،أم إف شر ٌ
عية ٌ
و
ميمة ًّ
بشكؿ حديث ،بغير ذلؾ
اطية
السكرٌية .ىذه
مفيكما كممارسةن
جدا مف أجؿ نمك الديمقر ٌ
ٌ
الكطنية السكرٌية ٌ
ن
و
قي.
الدينية أك إلى صراع
محاصصات كاما إلى استبداد األكثرٌية
تتحكؿ الديمقراطية إما إلى
ٌ
ٌ
طائفي أك عر ٌ
ٌ
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و
الكطنية السكرٌية كاعادة بناء
أيضا ،ىي قضية الخارج .يجب أف ندرؾ أف إعادة بناء
النقطة الثانية،
بشكؿ سر و
ٌ
يع ن
تمر جميعيا بإعادة تعريؼ دكر سكريا في المنطقة ،أم إننا إذا بقينا
اطية كبناء الدكلة
الكطنية يجب أف َّ
ٌ
الديمقر ٌ
و
الخارجي لسكرية عمى حساب الداخؿ،
اإلقميمي ك
دكر إقميمي ،بمعنى أف ينمك الدكر
ننظر إلى سكريا كدكلة ليا ه
ٌ
ٌ
فنحف ال نعيد إال إنتاج الكارثة مف جديد .في ىذا السياؽ تأتي مسألة التسكية كالصراع مع إسرائيؿ ،كعمى العكس
أنا منذ اليكـ األكؿ لمثكرة كقضية كجكد إسرائيؿ في ذىني ،كرأيت أف ىذيف األمريف سيككف ليما عبلقةه بمسار

السيما
الدكلية ك
األىمية في السياسات
أمر بالغ
اإلقميمية ،ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الثكرة السكرٌية ،فتغيير النظاـ السياسي في سكريا ىك ه
لجية مسألة الجكالف كالعبلقة مع إسرائيؿ .لكف لؤلسؼ نستطيع القكؿ إف المعارضة خبلؿ سنكات الثكرة ال يكجد

تحدث بو
محددات لمسياسة
الخارجية بما فييا دكر سكريا في المنطقة ،كالكبلـ الذم ٌ
لدييا كرقةه كاحدةه كضعت ٌ
ٌ
السياسي ،ال تكجد
الدكتكر ىيثـ بخصكص ىذا اإلرباؾ في التعاطي مع الدكؿ ،ىك في الحقيقة نتيجة ىذا الفقر
ٌ
محد و
اإلعبلمي ،بمعنى أف
السياسي
دات لمخطاب
دات لمسياسة
الخارجية .كذلؾ ،لـ يكف ىناؾ أم ٌ
أم ٌ
محد ه
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المعارضة لـ تنتج سكل حالة مف الفكضى خبلؿ الفترة الماضية ،كىذه الفكضى تجمٌت في مظير السذاجة
السياسية.
كالببلىة
ٌ

أمبل لنا في سكرية مع قكل المعارضة القائمة
النقطة الخيرة التي سأتحدث بيا ىي المستقبؿ .أنا شخصيًّا ال أرل ن

أيضا
التقميدية كتمؾ الفقاعات التي نمت خبلؿ فترة الثكرة ،فيذه القكل األيديكلكجية ستمكت
اليكـ،
عاجبل أـ ن
ن
ٌ
آجبل .ن
محاصصات كاردةه إف كاف عمى مستكل عرقي أك طائفي أك غيره ،سنمر بفتروة تتش ٌكؿ
سنمر بفتروة قد تككف ىناؾ
ه
خارجي وة أم أصبحكا مندكبيف لمدكؿ أكثر مف ككنيـ مندكبيف لسكريا ،كبرأيي إف
سياسية تابعة لمراكز
فييا قكل
ٌ
ٌ
و
جديدة
سياسي وة
قكل
ٌ
محاربة ىذه المرحمة القادمة تبدأ مف اآلف أك يفترض أف تبدأ ن
باكرا ،كىذا يككف عبر تأسيس ن
كطنية سكرٌية ،كتأسيس منظمات مجتمع مدني حقيقية كليس منظمات مجتمع مدني عمى شاكمة شركات مف أجؿ
ٌ
دكر ميـ ًّ
جدا لممثقفيف في إعادة بناء سكريا كاعادة بناء القكل
تكظيؼ الناشطيف .في ىذا السياؽ ن
أيضا ىناؾ ه

الكطنية السكرٌية .ىناؾ مسألة ميمة في ىذا السياؽ ،كىي
اليكية
الكطنية كاعادة بناء
السياسية كاعادة بناء الذاكرة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لمكطنية السكرٌية ،فالمثقفكف ىـ الذيف يمكف ليـ أف
متكامبل ،نسقنا حداثيًّا
أنو يفترض بالمثقفيف أف يش ٌكمكا نسقنا
ن
ٌ
الكطنية السكرٌية مبلمحيا ،كخبلؿ الفترة الماضية ليست السياسة فحسب ىي التي غابت ،فالنظاـ لـ
يعطكا ىذه
ٌ
أيضا ،لـ يكف ىناؾ
يمارس السياسة كالمعارضة لـ تمارس السياسة كانما مارسا "الزعرنة" فقط ،بؿ غاب الفكر ن

األخبلقية الجديدة.
ثقافيةه تعيد إنتاج كعي الناس كضمائرىـ كحتى القيـ
ٌ
حالةه فكرٌيةه أك حالةه ٌ

و
كنا في سكريا كنا نتكاصؿ فيما
كتكصيات ،أعتقد أننا ابتعدنا نا
سبلـ ككاكبي :فقط
كثير عف المجتمع ،حتى عندما ٌ
التديف في المجتمع،
كلكف بعضنا تفاجأ بجرعة ٌ
بيننا فكريًّا ،ثقافيًّا ،نخبكيًّا ..نحف تفاجأنا كليس أدكنيس فقط تفاجأٌ ،

دائما نرفض رؤيتيا أمامنا ككاقع ،كنعتبر أف المجتمع
كىذه لـ تنزؿ مف المريخ بؿ كانت مكجكدةن ،كلكف نحف كنا ن
الميمة لنقؿ كؿ ىذه األفكار تكصية ذات شقيف:
لكنو لـ يكف عمى شاكمتنا قطٌ ،لذلؾ مف التكصيات
عمى شاكمتنا ٌ
ٌ
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األكؿ ىك العكدة إلى المجتمع كمحاكلة التكاصؿ مع المجتمع ،ككما ذكرت ىنادم الكعي لدل الناس أكبر مف

مما ىناؾ سياسةه لدل ىيئات المعارضة ،فنحف
كعي السياسييف ،كىناؾ سياسةه لدل الشباب في الداخؿ أكثر ٌ
الشؽ
اطي.
ٌ
كمفكريف أك مثقفيف أك ناشطيف يجب أف نعمؿ عمى إعادة ىؤالء إلى الثقة بمكضكع التغيير الديمقر ٌ
الثاني ىك إنجاز عممية تر و
أسماء رائعة،
طكيبل .لدينا
اكـ فكرم ،فكما ذكر الدكتكر حازـ غاب ىذا
ن
أسماء المعةه ك ه
ه
ضئيبل ًّ
ضئيبل لـ يكاكب الثكرة،
أيضا
م كاف
ن
ن
م ن
جدا ،كأثناء الثكرة كاف حجـ اإلنتاج الفكر ٌ
لكف حجـ اإلنتاج الفكر ٌ
تكجد نشاطات كمبادرات مشككرة كمبادرتكـ ،كلكف ىذا ضئي هؿ ًّ
جدا مقارنة بحجـ ىذه الثكرة كحجـ الدمار كحجـ
شكر لكـ.
كبير منيا .نا
اآلماؿ التي كانت مكجكدةن كربما زاؿ جزهء ه

منير الخطيب :أعتقد أننا لف نستطيع التأثير في مكضكع إنياء الحرب في سكريا ،فيذا المكضكع سيأتي عبر
و
و
المدني كالتنسيقيات كمجمؿ العمؿ
قميمي وة ىي التي ستفرض إيقاؼ الحرب ،كدكر النخب كالمجتمع
دكلية كا ٌ
تكازنات ٌ
ٌ
اإلسبلمي يجب
القكمي كالتيار
المدني لمثكرة سيعكد الستئناؼ نشاطو بعد الحرب .أنا مف أنصار فكرة أف التيار
ٌ
ٌ
ٌ
و
القكمية
اإلسبلمية كبديؿ عف الفكرة
معا ،كال مجاؿ لنا في سكريا أك غير سكريا أف نعيد إنتاج اليكتكبيا
ٌ
ٌ
أف ينتييا ن
جانب ك و
و
األبستمكلكجية
احد خبلؿ المرحمة الماضية ،كينطمقاف مف المقدمات
التي سقطت .ىذاف التياراف كانا في
ٌ
معا.
نفسيا كأكصبل بمدانيما إلى النتائج نفسيا ،كبالتالي يجب عمينا التأسيس لدحض المفاىيـ األبستمية لمتياريف ن

و
الكطنية السكرٌية في المستقبؿ ،الخطر األكؿ ىك إعادة
أخطار تكاجو فكرة تأسيس
النقطة الثانية ،ىناؾ عدة
ٌ
م إقميميًّا ،كىذه الحالة قائمة تاريخيًّا في سكريا ،فالذم أفسح المجاؿ لمعسكر كلحافظ األسد
تشظٌي الكياف السكر ٌ
السياسية كانقساميا بيف العراؽ كبيف مصر .اآلف خفة كزف المعارضات التي برزت عمى السطح
ىك تشظٌي النخبة
ٌ
ناجـ مف االرتياف و
الكطنية
م أك
لدكر إقميمي ،كبالتالي عمينا
ن
ٌ
مستقببل أف نعمؿ "بمكؾ" لمنع استثمار الكياف السكر ٌ
ه

الكطنية السكرٌية ىي احتما هؿ غير حتمي قد يتحقؽ كقد ال يتحقؽ .كيجب التركيز
السكرٌية القادمة سياسيًّا ،كىذه
ٌ
اإلقميمي اقتصاديًّا ،فسكريا تصؿ تركيا بدكؿ الخميج كالعراؽ بالبحر المتكسط ،فدكره االقتصادم
عمى دكر سكريا
ٌ
اإلقميمي ميـ لمغاية كيجب استثمار ىذه المسألة.

مستقببل ىك تشكيؿ مصالح حكؿ النظاـ الذم سيتش ٌكؿ أك الذم مف
خطر آخر ييدد سكريا
ن
النقطة الثالثة ،ىناؾ ه
و
كردية بإقامة و
استقبلؿ ذاتي
شكؿ ما مف
المحتمؿ أف يتش ٌكؿ ،مصالح حكؿ المحاصصات .قد تتش ٌكؿ مصمحةه ٌ
و
سياسي وة يمكف االتفاؽ عمييا ،كىذه تتعارض مع
منظكمة
كردم أك انفصاؿ ،أك شكؿ استقبلؿ لمطكائؼ ضمف
ٌ
و
لمعارضة مف ىذا النكع إضافة إلى مكاجية األطر األيديكلكجية كتبعيتيا لمخارج.
الكطنية السكرٌية .عمينا التأسيس
ٌ
أيضا ييفترض في المعارضات أف تتخمٌص مف فكرة البمشفة أك مفيكـ البمشفة الذم ىيمف
في المرحمة القادمة ن
المينينية في بمشفة السكفييتات حيث كجد لينيف
قكمية ،تستعير الفكرة
إسبلميةن أك
عمييا .فيي ،سكاء كانت
ٌ
ٌ
ٌ
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السكفييتات جاىزة أمامو كطرح فكرة بمشفتيا كنجح في ذلؾ ،فالتاريخ آنذاؾ سمح بأف تنجح االنتيازية المينينية في
السياسية في سكريا حاكلت أف تعمؿ عمى بمشفة التنسيقيات كبمشفة االتٌحادات التي ش ٌكمتيا الثكرة،
المركر .القكل
ٌ
لكنيا لـ تنجح في ىذا .أرل أنو يجب إتاحة المجاؿ لؤلشكاؿ التي ظيرت في الثكرة كالتي تراجعت إلى الصفكؼ
ٌ
الخمفية ،ألنيا بعد الحرب ستستعيد نشاطيا كبناء ذاتيا ،كىذه مسألة ميمة ًّ
ات تختمؼ عف
تصكر ه
ٌ
جدا ،فيؤالء لدييـ ٌ
تصكراتنا نحف الذيف ترٌبينا في أحز و
كمنظكمات محككمكف بيا .ىذا الجيؿ الجديد
عقد
اب
أيديكلكجية كصار لدينا ه
ه
ٌ
ٌ
سيستعيد نشاطو كيستعيد تشكيؿ و
كشكر.
نا
أطر قد ال تككف كاردةن في أذىاننا لذا عمينا أف نفسح المجاؿ لو.

قيمة بالفعؿ،
ىنادي زحموط :أشكركـ كأشكر المركز عمى ىذه الدعكة الكريمة التي أتاحت لي الفرصة لسماع آراء ٌ
كنشخص
نتبناىا كنحاكؿ الدفاع عنيا بقدر ما نشعر بالخطر
ٌ
كأعكد لمقكؿ ،عمينا مسؤكلية تجاه القضية التي ٌ
و
و
كيانات
بشكؿ صحيح .كأرل أف عمينا مسؤكلية قكؿ (ال) ليذه األيدم التي تحاكؿ تمزيؽ سكريا إلى
المشكمة
عمكما التعامؿ معنا
طائفي وة ليسيؿ عمييا التعامؿ معيا ،فإذا كاف مف السيؿ بالنسبة لؤلمريكييف أك لمغرب
ٌ
ن
ممكنكف بالفعؿ
كعمكييف كمسيحييف ٌ
نفكت ىذه الفرصة عمييـ ،فالناس الذيف يؤيدكف النظاـ ٌ
كسنة ككرد ..عمينا أف ٌ
ككذلؾ الناس الذيف يعارضكنو ،كاذا كاف ال َّ
أقمي وة كأكثرٌي وة ،فمف الكاضح أف األقمية ىي التي تراىف عمى
بد مف ٌ
النظاـ كأف األكثرٌية ىي التي راىنت عمى التغيير كرأت أنو أصبح ضركرة .كال نستطيع في النياية إال أف نككف
كأم و
بمد فيو مف يكافؽ عمى و
أم
أخير عمينا إبراز
أمر ما كمف يرفضو كىذا مفيكـ .نا
ٌ
الكطنية السكرٌية كاعبلؤىا بكجو ٌ
ىكي و
مثبل .عمينا أف نمتمؾ
سنٌية في سكريا مف حيث التحالفات ن
ات قاتمة ،ك ٌ
التصدم لفكرة تعامؿ الغرب مع ثك ورة ٌ
ٌ

تنسيؽ لمجيكد في
الطائفية ،كأتمنى أف يككف ىناؾ
رؤية أبعد مف ذلؾ ألف مصمحة الجميع ىي برفض تمؾ النظرة
ه
ٌ
التقميدية كأف
السياسية
أيضا مف الطبقة
ٌ
ٌ
الفترة القادمة بصكروة أكبر في ىذا االتجاه ،مف قبؿ المثقفيف كالنشطاء ك ن
يبل لكـ.
فعبل إلى مستكل تضحيات الناس مف أجؿ التغيير .نا
شكر جز ن
يرتقكا ن

اؽ لئلسراع
ىيثم خوري :سأختمؼ ن
قميبل مع األستاذ منير كأرل أنو ما يزاؿ في يد السكرييف كالمعارضة السكرٌية أكر ه
يتـ تكحيد القكل المعارضة المسمٌحة ضمف مظمٌ وة
في االنتياء مف الحرب ،ال يمكف االنتياء مف الحرب ما لـ ٌ
ك و
كبير عمييا أف تؤديو .النقطة الثانية إلنياء الحرب ،نحف
احدة ،كفي ىذا يقع عمى المعارضة
ٌ
دكر ه
السياسية ه
و
اضح مف جبية النصرة ،فمازاؿ التمكؤ في اتخاذ
السيما المعارضة السكرية باتٌخاذ
مكقؼ ك و
بحاجة إلى االقتناع ك ٌ
و
اضح منيا كمف كجكد المقاتميف األجانب فييا عائقنا أماـ الحؿ ،كىذا دكر المعارضة .ما يزاؿ ىناؾ
مكقؼ ك و

عائؽ أماـ الحؿ مف خبلؿ معرفتي
سكريكف يحمكف ىؤالء األجانب المكجكديف في جبية النصرة ،كبرأيي إف ىذا
ه
طبعا الكبلـ نفسو بالنسبة لممقاتميف األجانب مف طرؼ النظاـ.
بتكازنات كبرؤية الدكؿ الكبرل لممشكمة السكرٌية .ن
خطاب عقبلني فيو كالسيما في محاكرة
كبرأيي عمى المعارضة أف تخطك في ىذا المكضكع ،كأف يككف لدييا
ه
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األطراؼ المساندة لمنظاـ في ىذا المجاؿ ،فبل يمكف إنياء الحرب إال بطرد ك ٌؿ المقاتميف األجانب مف سكريا ،ىذه
اؽ بيد المعارضة السكرٌية مف أجؿ إنياء الحرب.
نقطةه يجب أف يفيميا الجميع ،لذلؾ مازاؿ ىناؾ أكر ه
و
سياسي وة جديدة ،كىذا يحتاج لبناء الشباب العامميف في األحزاب كالمنظمات
طبقة
النقطة الثانية ،نحف بحاجة لبناء
ٌ
السياسية ،يجب العمؿ معيـ بكرشات و
عمؿ كاالحتكاؾ مع الشباب الذيف تتراكح أعمارىـ بيف ( 20ك  )40سنة
ٌ
سياسيةن لسكريا المستقبؿ ،كىذا يحتاج إلى خطٌ وة كالى أف نخطٌط ،كقد يككف لمركزكـ ،مركز دراسات
ليككنكا طبقةن
ٌ
اطية ،دكر كبير في إقامة كرشات و
عمؿ ليؤالء الشباب لبنائيـ سياسيًّا.
الجميكرٌية الديمقر ٌ
ه ه
و
م ،كىك ما أكد عميو
النقطة األخيرة ،نحف بحاجة لبناء
و
مجتمع مدني كىذا يحتاج إلى كعي شعبي كتراكـ فكر ٌ
المدني ،كال يكجد مجتمعه سياسي أك
أمر ميـ لبناء المجتمع
الزمبلء .إ نذا مكضكع الكعي
الشعبي كالتراكـ الفكر ٌ
م ه
ٌ
ٌ

اطية مف دكف مجتم وع مدني .ىذه ىي النقاط التي
عم هؿ سياسي حقيقي مف دكف المجتمع المدني كال تكجد ديمقر ٌ
أردت التركيز عمييا.
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عمل ٌّة – الورشة الثانٌة
والدٌمقراط
المعارضة السورٌّة السٌاسٌّة
ورشة

مركز دراسات الجمهورٌّة الدٌمقراطٌّة

جرى إعداد هذه الورقة بغٌة إثارة النقاش حول أداء
المعارضة السورٌّة السٌاسً المواكب للثورة السورٌّة
بمختلف مراحلها وتحوّ التها ،انطالقا من قناعة مفادها
أنّ الثورة اندلعت بهدف الخالص من الدٌكتاتورٌة
واالنتقال بالبالد إلى نظام دٌمقراطًٍّ  ،األمر الذي طالما
أعلنته المعارضة كهدف لها ،بأحزابها وتحالفاتها،
خالل سنوات نضالها السابق .فإنّ مطلب النقاش
الرئٌس ٌتمحور حول مدى انسجام األداء السٌاسً
للمعارضة مع قضٌة "الدٌمقراطٌَّة" الهدف المشترك
لها وللثورة ،وتالٌا اقترابها أو ابتعادها عن تحقٌق
الهدف ،وأسباب ومكامن القوة والضعف ،والنجاح
والفشل فً ذلك.
الورقة ال تق ّدم أجوبة بقدر ما تطرح أسئلة وإشكاالت
مح ّددة تسهم فً وضع محاور للنقاش ،ستغنٌها
مداخالت وحوارات السادة المشاركٌن فً الورشة،
غٌر أنها تق ّدم عرضا عامّا موجزا ألبرز مالمح
المعارضة (غٌر المسلحة) وتقسٌماتها ،ثم التحوّ الت
التً مرّ ت بها الثورة السورٌّة ،بغٌة ربط النقاش
وتقوٌم أداء المعارضة وكٌفٌة استجاباتها للواقع المتغٌّر
عبر مراحل مح ّددة .على أ ّنه عرض قابل للنقاش
وللنقد ،فهو ال ٌ ّدعً مطابقة الواقع تماما ،وال رسم
حدود نهائٌّة بٌن المعطٌات ،بقدر ما ٌحاول ضبط
الموضوع بحٌث ٌمكن بحث أداء المعارضة فً ضوء
تمرحل الثورة وانعطافاتها.

مركز دراسات الجمهور ّية الديمقر ّ
اطية
www.drsc-sy.org
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