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مقدمة 

والتفاين  بالعمل  حافل  بتاريخ  قورنت  ما  إذا  خجولة  إضاءة  الكتاب  هذا 
املهدورة  اإلنسانية  عن  للدفاع  كلها  وقواها  حياهتا  رهنت  لشخصية  والنضال، 
والعدالة  احلرية  يف  مواطنيه  حلم  املتعاقبة  الدكتاتوريات  فيه  اغتصبت  وطن  يف 
النضايل  اإلرث  من  حتمل  مناضلة  وطنية  شخصية  عىل  إضاءة  هو  االجتامعية، 
أن  يؤهلها  كان  ما  اخلربة  من  وحتمل  كثرًيا،  املعرفة  من  وحتمل  كثرًيا،  واإلنساين 
النظام  قبل  من  اعتقاهلا  وراء  كانت  التي  السياسية  املسائل  أعقد  مرجًعا يف  تكون 

السوري يف أيلول/ سبتمرب 2012.
عبد العزيز اخلرّي شخصية تركت أثرها بقّوة عىل الرغم من االعتقال الطويل ومن 
بعده التغييب القرسي )االختطاف- االعتقال( عن الساحة السياسية السورية، يف 
العزيز  كان عبد  التي  السياسية يف سورية  احلياة  دقيقتني ومفصليتني من  مرحلتني 
اخلرّي بينهام يقبع يف ظلامت السجون السورية؛ مرحلة الثامنينيات من القرن املايض، 
السوري  الربيع  يف  وتبلور   2007 عام  يف  بدأ  الذي  السوري  املخاض  ومرحلة 
الشخصّية  هبذه  يليق  الوطني(  )الضمري  مسّمى  إن  قلت  إذا  أغايل  وال   ،2011

الوطنية أن توصف به.
فبصمته  الصفحات،  حمدود  كتاب  ونشاطه  عمله  َيتِزل  ال  اخلرّي  العزيز  عبد 
أو  جتاوزها  يمكن  ال  التي  سورية  يف  املعارض  السيايس  العمل  حركة  يف  واضحة 
املرور عليها من دون ِذكره خالل السنوات العجاف التي مّرت هبا سورية عىل مدى 

أربعني عاًما خلت يف أحلك األيام سواًدا، وما يزال سوادها ييم حتى اليوم.
حيمل الكتاب بني طياته جمموعة من الكتابات القليلة التي كتبها عبد العزيز اخلرّي 
بني عامي 2006 و2012، وهي ليست باملعنى الفعيل إال مقاالت سياسية مكّثفة، 
السبب يف ذلك  ومقابالت حوارية وأحاديث شفوّية عرب ندوات مسّجلة. ويعود 
أّن عبد العزيز اخلرّي مل يكتب للصحافة العامة أو ملواقع إلكرتونية أو كان له اهتامم 
بالتأليف، فكان جّل نشاطه وكتاباته عرب الصحافة احلزبية وكان رأيه الذي حاز عىل 
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موافقات هيئات التحرير املتعاقبة للصحافة احلزبية هو الغالب يف أن تعالج املقاالت 
بصورة مجاعية وتنرش باسم اهليئة احلزبية ال باسم كاتبها، لذلك إذا بحثنا يف أي موقع 

إلكرتوين أو يف أي أرشيف عن نص أو مقالة لعبد العزيز اخلرّي لن نجد ضالتنا.
؛  والوقادة  البناءة  األفكار  وغزير  الكتابة،  يف  ماهًرا  متمّكنًا  اخلري  العزيز  عبد  كان 
كتب يف أحد عرش عاًما جّل البيانات واالفتتاحيات لصحف احلزب السياسية )اجلريدة 
واجلريدة  الشعبي«  »النداء  وجريدة  احلمراء«  »الراية  الشيوعي  العمل  حلزب  املركزية 
النظرية حلزب العمل »الشيوعي« واجلريدة الداخلية للحزب »بروليتاري«(، وكثرًيا مما 
ال حيىص من املقاالت يف تلك الصحف احلزبية، وأوىل اجلهد ملراسالت احلزب للقوى 
االهتامم يف  كثرًيا من  أوالها  التي  والردود عىل االستفسارات واالستبيانات  السياسية 
النشاط السيايس، وكان مشارًكا يف الكتابة مع الرفاق ومرشًدا ومساعًدا لكل من شاركه 

العمل يف هيئات التحرير للحزب.
2006 و2012 وهي  يف هذا الكتاب مقاالت وحوارات لعبد العزيز اخلرّي ما بني 
املوّثقة باسمه، ليس بإرادته بل بحكم الواقع الذي فرض احلدث، وهنا جيب أن نعي أننا 
نقرأ لسيايس تم تغييبه يف أيلول/ سبتمرب عام 2012، أي عندما كان احلراك السوري يف 
أشّده وألقه ويف زخم التحّول من احلالة السلمية للثورة إىل العسكرة، حيث كان النظام 
يتخّبط ويرتّنح من الزخم املتصاعد يف الشارع املنتفض. وهنا قد يتساءل القارئ و يسأل 
التي كان فيها بل حزبه بعد مرور ستة أعوام عىل ما  السياسية  وحيّمل املسؤولية هليئته 
حتّدث به وكتب له عبد العزيز اخلرّي، وهذا حق بالطبع، ولكن الذي حيق له اإلجابة هنا 
هو معتقل منذ ستة أعوام، ولن يستطع اإلجابة عنها أو الدفاع عن نفسه، لكن بالطبع 
من سيقرأ األفكار التي أضاء عليها اخلرّي ويقارهنا بوقائع احلدث وتطوراته بعد سبعة 
أعوام من الثورة سيجد بكل تأكيد أجوبة واضحة كان قد حتّدث وأشار إليها اخلرّي يف 
بوصفه  به  التعريف  عند  أيًضا  إليه  اإلشارة  جيدر  وما  املنشورة،  املوضوعات  من  كثري 
قيادًيا يف حزب العمل الشيوعي وهيئة التنسيق الوطنية هو ملا قبل اعتقاله، فهو بالطبع 
غري مسؤول عن اخليارات السياسية التي اختارها حزبه أو اهليئة السياسية التي كان أحد 
مؤسسيها يف ما آلت إليه التحالفات واملواقع واملواقف املستجدة هلام حتى حُتسب عليه، 

أًيا كانت خياراهتا صائبة أم ال طاملا هو يف عداد املفقودين وليس له رأي يف ذلك.
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كذلك يف طّيات الكتاب جمموعة من املقاالت ملجموعة من الكّتاب السوريني الذين 
عرفوا عبد العزيز اخلرّي عن كثب، حيث ُترك للكاتب فيها كامل احلرية يف الكتابة وتبيان 
عبد  عن  للحديث  غريها  أو  كانت  نقدّية  فكرة  بأي  املساس  دون  من  شهادته  أو  رأيه 
العزيز اخلري وبام يرتئي من رأي، وكذلك فيه جمموعة من الشهادات ألصدقاء ورفاق له 

عايشوه عن قرب ومعرفة.

أيار/ مايو 2018
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عبد العزيز اخلّي

ثالث مراحل

مل تكن طبيعية تلك احلياة التي عاشها عبد العزيز اخلرّي، مل تكن عادلة أبًدا ملواطن مل 
يعرف فيها اال التخّفي واملالحقة األمنية والسجن والقهر، ربع قرٍن ختفٍّ واعتقال يف 
املرحلة األوىل وست سنوات حتت غيوم داكنة بانتظار طلوع الشمس مرحلًة ثانية وست 

سنوات تتمدد من التغييب القرسي مرحلًة ثالثة.
 ربيع العمر، وربيع سورية، ثنائيتا خماض ال يعرفهام إال املناضلون، هم وحدهم الذين 
يعرفون الربيع وأزهاره، ويعرفون ملاذا الربيع ويعرفون رّسه، هذا املخاض الذي سوف يغرّي 
هلم مسارات احللم، وليصبح مصريهم ومستقبلهم مفتوًحا نحو املجهول، هم الذين كان 
خيارهم إعالء صوت الضمري اإلنساين، مصري سوف يقودهم قرًسا اىل التخّفي واهلروب 
من قبضة املستبد والوقوع هناية املطاف ملن مل يتسَن له مغادرة البالد إىل غياهب املعتقالت 
الكثرية يف سورية التي ستحتضن من دون رمحة آالًفا منهم، تلك كانت وما زالت الرضيبة 
نظام  وجه  يف  وقفوا  الذين  والسوريات  السوريني  من  كثري  ويدفعها  دفعها  التي  القاسية 

االستبداد منذ سبعينيات القرن املايض، طالبني احلرية والعدالة للشعب السوري.
أحد هؤالء املناضلني هو عبد العزيز اخلرّي، من أهم دافعي الرضائب امُلّرة يف سورية؛ 
واملالحقة  التخفي  عانى  الذي  وهو  الكرامة،  ورضيبة  الرأي  ورضيبة  احلرية  رضيبة 

واالعتقال لسنوات طويالت، وما زال. 
1976 ختّرج عبد العزيز اخلرّي، طبيب شاب كان  من كلية الطب يف جامعة دمشق عام 
يتحرّض لدخول احلياة بأوسع أبواهبا، حاماًل مع شهادته العلمية اهلّم اإلنساين والوطني الذي 
كان يف أوج غليانه عند رشحية واسعة من الشباب السوري. كان واقع احلال املزري الذي 
ختوضه سورية يف السبعينيات من القرن املايض وما تاله من أحداث سياسّية داخلية وإقليمية 

كفيلة بأن حتدد مسرية املهتّمني بالشأن العام وحتدد خياراهتم يف العمل السيايس والنضايل. 
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أرجاء سورية كلها حالة  تتشكل يف  املايض أخذت  القرن  السبعينيات من  بداية  يف 
املناهض للدكتاتورية واهلادف  السيايس  العمل  أثرها طوياًل يف خماض  سياسية سترتك 
أخاديًدا  الطويلة  السجن  سنوات  السوريني  املناضلني  عظام  يف  وحتفر  إسقاطها،  إىل 
فيهم  بمن  وأملها،  مقدار قسوهتا  يتصّور  أحد  يكن  مل  تندمل؛  قروًحا ال  أجسامهم  ويف 
املناضلون ذاهتم العارفون بطبيعة السلطة الدكتاتورية احلاكمة، فبني اعتقال وإفراج ومن 
ثم اعتقال وإفراج ما بني أعوام 1970- 1980  لكثري من الناشطني السياسيني. حسم 
النظام السوري يف عام 1982 رصاعه املسّلح مع اإلخوان املسلمني ليكشف عن وجهه 
الدموي احلقيقي للمعارضني له من الوطنيني والديمقراطيني التي كان نتاجها عرشات 
املعتقالت  يف  ليغّيبوا  والضمري  الرأي  أصحاب  من  السياسيني  املعتقلني  من  اآلالف 
والسجون سنني طويلة ومنهم من طحن النظام عظامهم وقضوا نحبهم حتت التعذيب. 
يف بداية سبعينيات القرن املايض أخذت تتشكل يف سورية بنى وخاليا سياسية آثرت 
قراءة التجربة اليسارية السورية انطالًقا من هزيمة حرب األيام الستة يف عام 1967 وما 
حلقها من أحداث يف احلياة السياسية السورية، تبلور يف الرصاع الداخيل حلزب البعث 
تبعّية  السلطة، ورّدات سخٍط عىل  احلاكم يف سورية وانقالب حافظ األسد واستالمه 
األحزاب السياسية العريقة يف سورية التي استطاع حافظ األسد تدجينها يف جبهة ساّمها 
تأييدها دستوًرا مل يوضع من قبل مجعية تأسيسية منتخبة  1972 عرب  »تقدمية« يف عام 
من الشعب هلذه املهمة يف آذار/ مارس 1973، وإنام وضع من قبل حكومة استولت 
رئيس  سمته  الذي  الدولة  رئيس  الدستور  هذا  أعطى  عسكري،  بانقالب  احلكم  عىل 
القرون  يف  واألباطرة  وامللوك  وقيرص  كرسى  سلطة  تشبه  مطلقة  سلطات  اجلمهورية، 
الوسطى. ويف الوقت نفسه حّصنه الدستور من املساءلة واملحاكمة واملحاسبة عن أي 
اجلريمة  هذه  أكانت  سواء  جريمة،  أي  ارتكاب  أو  القوانني  انتهاك  أو  خاطئ،  عمل 
تشكل خمالفة أم جنحة، أم جناية، ومل يعط احلق ألي سلطة بمساءلته إال يف حال اخليانة 
الرشوط  هذه  توفر  يستحيل  بحيث  تعجيزية،  رشوًطا  املساءلة  هلذه  ووضع  العظمى، 
والنار،  باحلديد  البالد  به  ليحكم  األوحد  القائد  فّصله  حماكمته،  أو  مساءلته  أجل  من 
وارتأت هذه األحزاب أن ختضع عرب رشوهتا بمناصب كرتونية خدمّية تؤدي وظيفتها 
املوكلة إليها بالدفاع عن سيد الوطن ومتجيد بطولته وحكمته يف قيادة حركة »التحرر 
العربية«، وليأيت بعدها الكاشف األكرب يف الدور السيايس للنظام السوري إقليميا ودولًيا 
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الذي توّضح جلًيا عرب التّدخل السوري يف لبنان ودخول اجليش السوري إىل أراضيه 
يف نيسان/ أبريل 1976 يف مواجهة متدد القوى اليسارية والوطنية املتحالفة مع منظمة 
مجيعهم  للسوريني  السياسية  احلياة  يف  األكرب  األثر  له  كان  الذي  الفلسطينية  التحرير 
ومنهم عبد العزيز اخلرّي الذي تبنى املاركسية منهًجا وناشًطا يف صفوف احلركة الطالبية 
البعثي الرّسي املنقَلب  السورية التي كانت أوىل خطواته يف العمل السيايس يف اجلناح 
عليه من الطغمة احلاكمة ليتمّعن أكثر وأكثر يف مآالت احلال السوري و ما هو أعمق من 
أن يكون أسري أحد طريف الرصاع البعثي عىل السلطة والدولة، ويف قراءة جتربة البعث 
وماركسيني  يساريني  ناشطني  مع  السيايس  اهتاممه  يتحول  بأن  خياره  فكان  والسلطة، 

حتت ُمسّمى رابطة العمل الشيوعي.
يف 6 آب/ أغسطس 1981 ُعقد املؤمتر األول لرابطة العمل الشيوعي، حيث حتّول 
فيه اسم التنظيم من »رابطة« إىل »حزب العمل الشيوعي« وانتخب فيه عبد العزيز اخلري 
العسكرية  املخابرات  املؤمتر ونتائجه الحقت شعبة  إثر  السيايس، ويف  عضًوا يف مكتبه 
ثم  ومن  املؤمتر  أعضاء  احلزب(  مالحقة  عن  املسؤول  الرئيس  اجلهاز  أصبحت  )التي 
االعتقاالت  مسرية  لتبدأ  بعد،  ما  يف  احلزب  أصدقاء  طالت  بل  كلهم،  إليه  املنتمني 

والتخّفي يف صفوف التنظيم اجلديد. 
أحد عرش عاًما من التخّفي عن أعني أجهزة األمن السوري مل تثنه يوًما تلك احلياة 
وعمله  طبيًبا،  بصفته  اإلنساين  واجبه  عن  السيايس  العمل  واقع  فرضها  التي  القرسية 
يف  العسكرية  االستخبارات  أجهزة  متّكنت  أن  إىل  وقيادًيا،  مناضاًل  بوصفه  السيايس 

األول من شباط/ فرباير 1992 اعتقاله.
حكم  وأقسى  أطول  وهو  الشاقة،  األشغال  مع  عاًما   22 ملدة  بالسجن  حكاًم  نال 
 2005 هناية  يف  عنه  اإلفراج  ليتم  علامين،  رأي  مسجون  ضد  سورية  تاريخ  يف  يصدر 
بعد أربعة عرش عاًما بعفو رئايس نتيجة املطالبات احلقوقية والدولية باإلفراج عنه بعد 
أن بقي مخس سنوات املعتقل السيايس الوحيد من التنظيم الذي جهد النظام السوري 

وأجهزته األمنية يف اجتثاثه.
ربع قرن ما بني مالحقة واعتقال مل تنل من هيبته، ومل توهن نفسيته، بخالف إحدى 
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التهم املوجهة إليه ولكل من عارض النظام املستبد، أال وهي هتمة النيل من هيبة الدولة 
يف  كانت  التي  السياسية  السلطة  جلريمة  سافرة  تغطية  كانت  التي  األمة  نفسّية  ووهن 

احلقيقة هي من نالت من هيبة الدولة ووهنت نفسية األمة.
الثقيل  العزيز اخلرّي من املعتقل، وكان أول ما حتّدث به هو ذلك احِلمل  خرج عبد 
واألمل النفيس الذي تعرضت له ُأرس املعتقلني و عن معاناة السجن ملن هو بداخله وملن 
والضغوط  القضايا  »أكثر  املعتقلني:  عىل  وقع  الذي  واحليف  القهر  متلّمًسا  بخارجه 
وراء  من  تعانيه أرسته  ما  واألخالقية  والعقلية  النفسّية  بنيته  املسجون وعىل  روح  عىل 
برشًيا  املمكنة  املعاناة  صور  تعاين  وهي  واجتامعًيا،  ونفسًيا  مادًيا  تعاين  هي  السجن، 
معاناة  إىل  األرُس  من  كثري  تعرضت  السياسيني  املسجونني  أرس  إىل  وبالنسبة  كلها، 
شبيهة بمعاناة املسجون، فعرفوا السجن بدورهم، ال لذنب اقرتفوه إاّل ألهنم من عائلة 
مسجون سيايس، هذه مسألة مريرة ومؤملة. إن إحساس املسجون بالظلم الفادح الذي 
يقول: أال يكفي أنني ُسجنت من أجل قناعايت وآرائي، ما ذنب هؤالء األبرياء ليدفعوا 
ثمنًا إضافًيا؟ وهناك أيًضا معاناة لتعّذر رشح هذه املسألة لألرسة يف ظّل شح أو ندرة 
التي تصري غري  نتائجها  أكثر من ذلك، بعض  اللقاءات بني املسجون وعائلته، وهناك 
قابلة للعودة عىل األرس. أعرف عائالت مسجونني سحقت سحًقا بكل معنى الكلمة، 
باملعنى االجتامعي وباملعنى النفيس وباملعنى الوجداين، بل باملعنى القانوين، وقد عانت 
عائلتي ما عانته. لكن مقاومة هذه التأثريات رهن بكل تأكيد بالرشوط امللموسة لكل 
أو  اجتامعي  احتضان  وجود  حتملها،  التي  النفسية  الطاقة  حتمله،  الذي  بالوعي  أرسة، 
عدم وجوده، درجة وقوة وضعف الرتابط بينها وبني املسجون، درجة تفهمها حلق هذا 
الزوج أو األب أو االبن أو األخ يف النضال من أجل رأيه وتضامنها الداخيل معه أو عدم 
تضامنها، هذا يعكس كثرًيا عىل األرسة وعىل وضع املسجون وتتفاوت النتائج بني أرسة 

وأرسة)1(.
يف السنوات الست يف فضاء احلرّية املنقوصة، عاد عبد العزيز اخلري إىل نشاطه املعتاد، 
خالل  الطبّية  اخلربة  من  كثرًيا  اكتسب  الذي  وهو  واألصدقاء  الرفاق  بني  يتنّقل  طبيًبا 
سنوات السجن مما جيعله طبيًبا ناجًحا ومتمّيًزا، فقد درس اختصاصات ثالث يف املعتقل 

))) حديث مسّجل لعبد العزيز الخرّي عىل اليوتيوب: لقاء مع عبد العزيز الخري – صدى املواطنة.
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القاسية للمعتقلني  إليها أن األوضاع  الداخلية والقلبية والنفسّية(، ُيضاف  )األمراض 
ثالثة  األدوات.  وبأبسط  قاهرة  بظروف  املعتقل  داخل  اجلراحة  يامرس  بأن  حكمت 
اختصاصات متكن منها بجهد فردي وبمساعدة األهل يف الزيارات الشحيحة له حيث 
كانوا يزودونه باملراجع والكتب الطبّية واألدوات الطبّية املحدودة التي يطلبها وحيتا ج 
إليها التي كانت بالكاد تسمح إدارة السجن بدخوهلا، مل هيمل وقًتا ومل يقرّص بواجب جتاه 
املعتقلني مجيعهم من دون النظر إىل انتامءاهتم حتى التكفريية منهم. وهذا كان بشهادة 

املسجونني مجيعهم الذين أمضوا مدد اعتقاهلم يف الوقت ذاته الذي كان فيه. 
السياسية  املشاركة  وأمهية  لدوره  املدرك  السيايس  بحرفية  السيايس  نشاطه  إىل  عاد 
مع كثري من السوريني املناضلني، وهنا يقول عبد العزيز اخلرّي عن ظاهرة العزوف عن 
السياسة: )سحق القمع املعمم يف الثامنينات البنى التنظيمية لألحزاب وحوهلا إىل حطام 
النشاط شاكرة اهلل عىل نجاهتا من  واسع، قسم كبري يف السجون، والبقية انكفأت عن 
االعتقال! وطال تأثري ذلك القمع عموم املواطنني، فتحول املجتمع السوري إىل جمتمع 
للخوف، ال ُيقِدم مواطنوه عىل أي فعٍل أو نشاط قبل أن يسأل أحدهم نفسه مرات كثرية 

إن كان ذلك سيعرضه لالعتقال أو للضغوط األمنية()2(.
يف ظل هذا الوصف مل يكتف اخلرّي يف وصف احلالة بل ختطاها باجتاه نقد احلالة التي 

مّر املناضلون السياسيون ويمّرون هبا:
)وقد أصبحت هذه هي القاعدة أيًضا بالنسبة لغالبية من عاشوا جتربة السجن وأفرج 
عنهم يف تسعينيات القرن املنرصم عموًما، أصبحت »ثقافة اخلوف« سّيدة املوقف وقدم 
كثري من املناضلني السابقني »قدوة سلبية« لألجيال اجلديدة بعد أن انقلبوا عىل ماضيهم 
وقناعاهتم، بام فيها القناعة برضورة النشاط السيايس، السيام املنظم منه أًيا يكن شكل 
األفضل،  نحو  والسيايس  االجتامعي  الواقع  تغيري  حماولة  يف  للمسامهة  التنظيم،  هذا 
]....[ وها نحن يف العقد اجلاري أمام لوحة تتمثل فيها بعض األحزاب بالفتات يقف 
خلفها أفراد قليلون يعدون عىل أصابع اليدين، يف حني يقف بضع عرشات، أو بضع 
مئات يف أحسن األحوال، خلف الفتات أخرى. ومتتاز الكتلة الكربى من هؤالء مجيًعا 

))) حديث مسّجل لعبد العزيز الخرّي عىل اليوتيوب: لقاء مع عبد العزيز الخري – صدى املواطنة.
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بتقدمها يف السن، وافتقادها للدماء الشابة، األمر الذي يشكل نتيجة مفهومة عىل ضوء 
كل ما سبق، لكنه يعرب عن مشكلة عميقة يف اآلن نفسه. وما مل جتد هذه األحزاب معاجلة 
وأدوات  ومفهوماهتا  وتصوراهتا  طروحاهتا  وجتديد  تطوير  عرب  املشكلة،  هلذه  جذرية 
نشاطها، بحيث تتمكن من إقناع وجذب أجيال جديدة إىل ميدان النشاط السيايس، فال 
ينتظر  الراهنة، وسيتعني عىل املجتمع أن  التاريخ سيطوي صفحتها بأشكاهلا  بأن  شك 

حتى تتطور فيه وتتبلور حركات جديدة تلبي حاجاته وطموحاته بصورة أفضل()3(.
 عمل عبد العزيز اخلري كاجلّراح يف محل املبضع، مرّشًحا احلال السيايس لواقع القوى 
السياسية يف سورية ومآالهتا ولطبيعة السلطة وحتالفاهتا ومشارًكا يف الفعاليات السياسية 
تشكيل  إىل  أفضت  التي  السياسية  واحلوارات  الديمقراطي  الوطني  التغيري  تنشد  التي 
أول حالة سياسية جامعة للقوى السياسية السورية بعد أعوام طوال من قبض السلطة 
عىل مفاصل احلراك السيايس واملدين الذي تّوج بتشكيل ما سّمي ائتالف إعالن دمشق 
2007 الذي شارك عبد العزيز يف مؤمتره وانتخب نائًبا لرئيس جملسه املركزي. وكانت 

رئاسة  نصف  من  )أكثر  االئتالف  قيادة  يف  مسؤولة  مواقع  طالت  اعتقاالت  رضيبته 
املجلس الوطني وحوايل نصف األمانة العامة(.

وضد  عموًما،  السورية  املعارضة  ضد  حاًدا  تصعيًدا  االعتقاالت  هذه  شكلت  لقد 
ائتالف دمشق خصوًصا، وهي تأيت خطوة تضاف إىل مجلة خطوات قمعية سبقتها، وهنا 
وناشطيه كسالف  كلها  السيايس  العمل  مفاصل  بالتضييق عىل  األمنية  األجهزة  بدأت 
عهدها وبدأت االستدعاءات املتكررة للناشطني السياسيني، فاضطر إىل إغالق عيادته 
املتواضعة يف مدينة الالذقية واالنتقال إىل دمشق ضمن حمدودية احلركة والنشاط نصف 

العلني.
سعى عبد العزيز اخلرّي منذ خروجه من املعتقل إىل تطوير قراءته السياسية يف واقع 
وظروف املتغريات السياسية وواقع احلركة اليسارية التي كان لسقوط التجربة االشرتاكية 
يف االحتاد السوفيايت ومنظومة البلدان االشرتاكية يف أوروبا الرشقية وقعها عىل احلركة 
الشيوعية واليسارية عموًما ،فكانت مشاركته لنشاط حزب العمل الشيوعي الذي أعاد 

))) حديث مسّجل لعبد العزيز الخرّي عىل اليوتيوب: لقاء مع عبد العزيز الخري – صدى املواطنة.
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بناء حالته التنظيمية يف انطالقته الثانية عام 2003 موضع االهتامم منه عند خروجه من 
التنظيمي وختبطات إعادة  الولوج يف خماضه  2005 ومن نشاطه من دون  املعتقل عام 
فكان   ،2010 صيف  يف  متأخًرا  إال  جديد  من  التجربة  إنتاج  إعادة  وطبيعة  التأسيس 
ضمن  من  أو  دمشق  إعالن  ائتالف  عرب  كان  إن  كلها،  السياسية  نشاطاته  يف  مستقاًل 
نشاطه يف تأسيس جتمع اليسار املاركيس يف العام 2007 يف أثناء املدة التي شهدت خالًفا 
القومية/اليسارية والتجّمعات  التجّمعات  النزاع بني  قيادة إعالن دمشق بسبب  حول 
الليربالية/اإلسالمية للحركة السابقة التي ُعِرَفت بربيع دمشق، حيث تأسس التجّمع 
يف املدة بني العامني 2007 و2009 وتبلورت أوراقه، حيث ضم جمموعة من األحزاب 
اليسارية وعدًدا من املستقلني، وكان اهلدف منه تشكيل رؤية سياسية ليسار  السياسية 
سوري جذري وحقيقي، سيكون له دور يف تأسيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري 

الديمقراطي يف 30 حزيران/يونيو 2011. 
كتب عبد العزيز اخلري يف هذه املدة ما بني 2006 و2010 عن أزمة احلياة السياسية 
يف سورية وشارك يف حوارات مهمة جًدا عن ظاهرة العزوف عن السياسة والعالقة بني 
السوري  املجتمع  يف  التشظي  حالة  ووصف  الوطنية  اهلوية  ومفهوم  واخلارج  الداخل 

وتعّطل اآللية االجتامعية - التلقائية والواعية لتشكيل اجلامعات يف سورية.
النظام  وجه  يف  والكرامة  احلرية  طالًبا  السوري  الشعب  انتفض   2011 ربيع  يف 
العزيز اخلري  السوري، وزلزل األحرار األرض السورية هبدير حناجرهم، فكتب عبد 
املنتفض ضد نظام االستبداد )كفى! كفى استخفاًفا بحقوقنا وكرامتنا  الشباب  بلسان 
أبنائنا، كفى ترصًفا كسلطة مطلقة  وعقولنا، كفى استبداًدا و قهًرا واعتداًء علينا وعىل 
تظن أن احتكارها للسالح وأجهزة القمع واملال يعطيها احلق بمعاملة الشعب كقطيع 
من الكائنات غري البرشية، فتكم أفواه أبنائه كالعبيد، وتلقي هبم يف السجون حني تشاء، 
وتتحدث باسمهم بام تشاء وحيثام تشاء دون أي اعتبار هلم، و تستويل عىل ثروات وطنهم 
وثامر عملهم لتلقي هلم بأقل القليل منها وتزيدهم فقًرا يوًما بعد يوم، ولتخص حاشيتها 

ورشكاءها باحلصة الكربى فتزداد ملياراهتم يوًما بعد يوم()4(.

))) مقتطفات من مقاالت ومداخالت لعبد العزيز الخرّي منشورة يف منت الكتاب.
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كان النطالق االحتجاجات األوىل وقعه عىل السوريني مجيعهم، وال سيام املناضلني 
منهم ضد هذه الطغمة الفاشية يف سورية، ويف مقابلة مع عبد العزيز اخلري قال يف اإلعالم 
)اليوم تدفع سورية ثمن أربعني عاًما من السلبية مل يناضل هبا الشعب من أجل حقوقه 
انتهاك هذه احلقوق وعىل  يوم عىل  بعد  يوًما  الدولة جترأت  أن أجهزة  نتيجتها  وكانت 

انتهاك املواطنني، ووصل الوضع هبا أن الناس مل يعد يطيقون ذلك فقرروا التمّرد()5(.
كتب عبد العزيز اخلرّي يف األول من نيسان/ أبريل 2011: )مشكلة الثورة يف غياب 
لرتتيب  وسادهتم  للطغاة  طويلة  فسحة  متنح  أهنا  املنظمة،  السياسية  والقوى  األحزاب 
األوراق وامللفات وبذل أقىص اجلهد إلفراغ الثورة من مضموهنا وأهدافها، قبل إسقاط 
السياسيني  من  وجمموعة  اخلري  العزيز  لعبد  فكان  إسقاطهم()6(.  وبعد  الطغاة  هؤالء 
يف  السياسية  املعارضة  مكونات  جلمع  ومضنية  جاهدة  حماولة  يف  بارز  دور  السوريني 
و  السيايس  سورية يف رؤية سياسّية موّحدة وهيئة سياسية تكون عىل مستوى احلدث 
التاريي يف قيادة العمل الوطني املعارض بوصفه رضورة حتاكي املتغري  لتأخذ دورها 
أثمرت عن  التي  السوريون طوياًل  انتظره األحرار  الذي  السوري  الالهب يف احلدث 
عند  وضمت   ،2011 ربيع  يف  السورية  الثورة  انطالق  بعد  سياسية  هيئة  أول  تشكيل 
حتت  سياسًيا  حزًبا  و14  وطنية،  شخصيات   2011 يونيو  حزيران/   30 يف  تأسيسها 

مسّمى هيئة التنسيق لقوى التغيري الوطني الديمقراطي.
إن الدور الفاعل لعبد العزيز اخلرّي وجمموعة من املناضلني السياسيني )الذين كانوا 
مهاًم يف  دوًرا  هنا(  ليس مكاهنا  اخلرّي ألسباب  اعتقال  بعد  اهليئة وغادرها معظمهم  يف 
بر  إىل  لعملها إليصال سورية  العلمية  املنهجية  للهيئة وإعداد  السياسّية  الرؤية  صياغة 
األمان التي فرضت نفسها سياسًيا عىل املستوى الداخيل واإلقليمي والدويل، عىل الرغم 
من حماوالت اإلقصاء والتهميش والدعاية اإلعالمية ضدها، وكان للخرّي دور يف ذلك 
كونه ناطًقا إعالمًيا باسمها ورئيس مكتب العالقات اخلارجية فيها، حيث كان حلضوره 
اإلعالمي املميز عىل الرغم من قلته نتيجة حماوالت التعتيم عىل اهليئة من قبل القنوات 
السوريني، وخطاًبا  أن يرتك بصمة يف وجدان  للثورة  ادعت منارصهتا  التي  اإلعالمية 

))) مقتطفات من مقاالت ومداخالت لعبد العزيز الخرّي منشورة يف منت الكتاب.

))) مقتطفات من مقاالت ومداخالت لعبد العزيز الخرّي منشورة يف منت الكتاب.
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يمثل الضمري الوطني السوري الناشد إىل التغيري الوطني الديمقراطي والصوت اجلامع 
ال املفّرق لقوى احلراك، واملدافع عن مطالب الثورة واملحلل لطبيعة النظام والسلطة منبًها 
إىل خماطر االنزالق يف التسّلح ومدافًعا عن قوى احلراك الثوري، وهذا ما جعل حضوره 
قواعد  ومعرفته  الواسعة  املعرفية  وملكاته  السيايس  ومتكنه  لقدرته  اإلعالم،  عىل  آرًسا 
اإلعالم وطريقة اخلطابة بعيًدا عن االستطراد حمدًدا بدقة اهلدف والغاية والوسيلة، حتى 
الواسعة  السيايس لوسائل اإلعالم وخربته  الترصيح  بات واضًحا لكل متابع متّيزه يف 
يف املقابالت اإلعالمية عن اآلخرين يف اهليئة نفسها وباقي قوى املعارضة.  إّن خربته 
السياسّية والتنظيمية الواسعتني كانت تؤهله لترشيح املخاض السوري والثورة وقدرة 
فائقة عىل فهم سياق التطورات التي آلت اليها األحداث يف هناية السنة األوىل من الثورة 
ونّبه اليها بكل شفافية ورصاحة )هناك مساع خبيثة ورشيرة وجمرمة جتري يف قلب الثورة 
السوريني كقوميات  السورية من أجل خلق رشخ وخلق صدامات وخلق شقاق بني 
واملناضلني  السورية  للثورة  األساسية  املهام  إحدى  كطوائف.  وبينهم  كأديان  وبينهم 

الواعني أن يقفوا صًفا واحًدا يف مواجهة هذه التهديدات واملخاطر()7(.
كانت وحدة املعارضة هي من أهم املسائل التي عمل عليها اخلرّي حماواًل تقريب 
السوري  احلل  لصعوبات  العميق  إلدراكه  املختلفة  السياسّية  القوى  بني  املسافات 
املعارضة  أدنى )مسألة وحدة  العمل اجلمعي يف رؤية مشرتكة جتمعها كحٍد  وأمهية 
السورية هي هدف ذو أمهية عليا من وجهة نظرنا ونعتقد أن مصلحة الشعب السوري 
أواًل تتطّلب صوًتا موحًدا للمعارضة ورؤيا سياسية موّحدة عىل األقل متقاربة بني 
حتى  نحاول  فسنظل  والثالثة  والثانية  األوىل  املحاولة  فشلت  إذا  املعارضة.  أطراف 
والكرامة  احلرية  يف  أهدافها  حتقيق  يف  السورية  الثورة  نجاح  ألن  اهلدف  هذا  ننجز 
والديمقراطية مرتبط إىل حد بعيد بإنجاز هذا اهلدف(، ولطاملا شدد عىل دور القوى 
السياسية املناضلة يف اجرتاح احللول من أجل هذا اهلدف السامي ملا متليه الرضورة يف 
التمثيل احلقيقي ملطالب الثورة وأهدافها )الشعب السوري يعاين وينزف يف كل يوم 
ويدفع أثامًنا فادحة ويكتب أساطرًيا بطولية يف كل يوم يف الصمود ويف االرصار عىل 
الكرامة واحلرّية، هذا ُيلزم النخب السياسية والثقافية والطالئع السياسية والثقافية أن 

))) مقتطفات من مقاالت ومداخالت لعبد العزيز الخرّي منشورة يف منت الكتاب.
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تسعى بجدية وإخالص أكرب وأن تتجاوز ثغراهتا وعيوهبا وأن تصل متأخًرا خري من 
أاّل تصل أبًدا()8(.

كانت الثورة بعد عامها األول قد تسّلحت يف أغلب مناطق احلراك وبدرجات متفاوتة، 
وبعد فشل مبادرة اجلامعة العربية ومن ثم انتقال امللف السوري إىل ردهات جملس األمن 
والفيتو الرويس، رّصح عبد العزيز اخلرّي يف اإلعالم )أوراق الوضع السوري بيد اخلارج 
وحتديًدا بيد الروس واألمريكيني، نحن اآلن يف وضع مؤسف ومؤمل، ومستقبل بالدنا 
ومستقبل شعبنا بات إىل حد بعيد أوراق عىل طاولة لعبة األمم، وبات السوريون أقل 
حتّكاًم بمصريهم، وأقل فعالية يف صنع مستقبل بالدهم. أما االستمرار بالنهج الراهن، 
هنج العنف والتعامل بالسالح والعسكرة من قبل النظام أساًسا ومن قبل املعارضة ثانًيا 
فهو لن يؤدي إاّل إىل ما َيصُعب ختّيله من مساوئ وجرائم وما َيصُعب ختّيله سياسًيا()9(. 
هبذه املسؤولية كان يتحدث اخلرّي وكانت مساعي هيئة التنسيق كلها تصب يف عملية 
وقف العنف بأشكاله كلها، ورفض التسّلح والعسكرة، وحتميل املسؤولية للنظام يف كل 
كلمة ومجلة ملا يرتتب عليه من مسؤولية جّر البالد إىل اهلاوية يف حال استمراره برفض 
ديمقراطي  نظام  إىل  دكتاتوري  نظام  انتقال سيايس من  إىل  الذي يفيض  السيايس  احلل 
منتدى توحيد  2012 عىل هامش  يونيو  املداخالت يف حزيران/  تعددي، ويف إحدى 
املعارضة السورية حزيران/ يونيو 2012 قال اخلرّي: )إذا استمرت األوضاع يف سورية 
يف التطور ويف املسار الذي هي ذاهبة فيه لن تكون هناك مرحلة انتقالية وعىل األرجح 
واالهنيار  الفوىض  من  طويلة  مرحلة  هناك  سيكون  ديمقراطي،  نظام  هناك  يكون  لن 
ما  كل  هيدد  الذي  واألمر  حمددة  الفتة  حتت  تصنيفها  يصعب  التي  الكارثية  واحلاالت 
نتناوله يف هذه الندوة ويف ما يشبهها من ندوات الحقة ترف فكري ال يستند اىل أرض 

الواقع الصلبة()10(.
يف األول من أيلول/ سبتمرب 2012 بدأت إجراءات التحضري ملؤمتر اإلنقاذ السوري 

))) مقتطفات من مقاالت ومداخالت لعبد العزيز الخرّي منشورة يف منت الكتاب.
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الذي  املؤمتر  الداخل، هذا  املعارضة يف  التنسيق قوى  إليه هيئة  يف دمشق، مؤمتر دعت 
عجلة  إيقاف  يستطع  مل  الذي  كلها  واألمنّية  السياسّية  بأجهزته  السوري  النظام  استفّز 
يف  بالنشاط  للمعارضة  السامح  يف  أكاذيبه  أمام  االرتباك  من  حالة  يف  ووضعه  عقده، 
الداخل وإبداء موقفها ورأهيا عالنّية، حيث جرى التحضري له حتت تطمينات روسّية 
لعبد  كان  حيث  التوقيف،  أو  باالعتقال  املؤمتر  ألعضاء  السلطة  تتعرض  بأال  وإيرانية 
املؤمتر  هلذا  السيايس  الدعم  حتصيل  يف  اخلارجية  لقاءاته  عرب  واضح  دور  اخلرّي  العزيز 
الذي سيكون أول ضحاياه قبل انعقاده بيومني، حيث أقدمت األجهزة األمنية السورية 
عىل اختطاف عبد العزيز اخلري واثنني من رفاقه وهم إياس عّياش عضو املكتب التنفيذي 
هليئة التنسيق الوطنية والشاب ماهر طّحان الذي كان يف استقباهلم يف مطار دمشق الدويل 

وهم عائدون من الصني يف زيارة لوفد اهليئة للقاء القيادة الصينية.
2012 بعد  اختطف عبد العزيز اخلري ورفاقه يف العرشين من أيلول/ سبتمرب عام 
مخس دقائق من خروجهم من مبنى مطار دمشق الدويل عىل الطريق الرئيس الواصل بينه 
ومدينة دمشق، اختطفوا حتديًدا عىل حاجز للمخابرات اجلوية ال يبعد إال مخس دقائق 
أعرق  قبل  من  واستخباراتًيا  أمنًيا  عليه  املسيطر  الدويل  الطريق  هذا  املطار،  مبنى  عن 
وأهم األجهزة األمنية االستخباراتية يف سورية وهي إدارة املخابرات اجلوية، لتقتادهم 
السلطة  تام من  إنكار  اليوم مع  يزال مصريهم جمهواًل حتى  إىل جهة جمهولة، حيث ما 
اختطافهم من  األكاذيب واالدعاءات حول  ترويج  بالواقعة، حماولًة  السورية معرفتها 

قبل إرهابيني. 
ال يفى عىل أحد من املهتمني بالشأن السوري داخاًل أو خارًجا، وال عىل قوى الثورة 
الوطنية الديمقراطية تلك اخلسارة الفادحة يف تغييب شخصية وطنية وكاريزمية معارضة 
ومكوناته  السوري  الشعب  أطياف  من  واسعة  فئات  عند  واحرتامها  حضورها  هلا 
لالستبداد،  املقارعة  السورية  الثورة  خط  يف  واجليل  الواضح  تأثريها  وهلا  السياسّية، 
الغيورين  من  كثريين  وغبطة  اهتامم  حمط  جيعلها  ما  واملزيات  النبل  من  فيها  شخصية 
وطنية  شخصية  بوصفه  اخلرّي  العزيز  عبد  كان  ربام  األمان.  بّر  إىل  سورية  إيصال  عىل 
وديمقراطية معارضة هو واحد من قّلة التي أمجع السوريون عىل احرتامهم وتقديرهم.

قرن  ربع  السجن هي  عاًما يف  أربعة عرش  مع  لتجتمع  التخّفي  عاًما من  أحد عرش 
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ونصف حياة من عمر عبد العزيز اخلرّي واليوم يضاف إليها ست سنوات من االعتقال 
حتى حلظة كتابة هذه السطور، يفصل بينهام أعوام ستة، مل تكن البّتة أعواًما لالسرتخاء 
والتقاط األنفاس؛ ست سنوات كانت فيها السامء السورّية حتجبها غيوم داكنة، عاشتها 
سورية الوطن، وعاشها عبد العزيز املواطن، هذا باختصار شديد للحياة القرسّية التي 

عاشها عبد العزيز اخلرّي وما زال يزيد من بؤسها استمرار اعتقاله »تغييبه«.



26

عبد العزيز اخلّي يف سطور

عبد العزيز سليامن اخلرّي من مواليد القرداحة حمافظة الالذقية 1951/11/2، درس 
1976، لوحق لدوره يف حزب العمل الشيوعي يف  الطب يف جامعة دمشق وخترج عام 
مطلع عام 1981، ما اضطره إىل التخّفي عن أعني املخابرات السورية، وبقي برّسية يامرس 

نضاله السيايس السلمي حتى تاريخ اعتقاله يف األول من شباط/فرباير عام 1992.
أشهر،  ثالثة  مدة  متواصلة  بصورة  استمّر  وشديد  وحيش  تعذيب  إىل  تعّرض   -

وبعدها تعرض إىل حمكمة جائرة، حكمت عليه بـ 22 عاًما.
تعد هذه الـ 22 عاًما هي أكثر عقوبة طواًل حيكم هبا مسجون علامين غري متهم بأي 

هتمة هلا عالقة بأي صورة من صور العنف املسلح يف سورية.
من  والكفاح  السورية،  للسلطة  القمعية  املامرسات  فضح  يف  الفّعال  دوره  بسبب 
»متخصصة«  جمموعة  السورية  العسكرية  املخابرات  كرّست  الديمقراطية،  أجل 
شبه  بصورة  وفّرغتها  الديري،  الكريم  عبد  املقدم  برئاسة  وعنارصها  ضباطها  من 
التنظيمية  كاملة لتعقبه ومطاردته. وحني فشلت مرات عدة يف اعتقاله بفعل مواهبه 
واحتضان الناس له، مل تتورع عن اعتقال بعض إخوته وأقاربه أو رضهبم يف األماكن 
اجلامعية  )األستاذة  شقيقته  عىل  اعتدي  فقد  وابتزازه؛  عليه  الضغط  بغرض  العامة 
النقايب  شقيقه  واعتقل  الالذقية،  مدينة  يف  العام  الشارع  وسط  بالرضب  سلمى( 
صقر  منى  املدرسة  وزوجته  عمه،  وابن  ندى،  وشقيقته  هارون،  اجلامعي  واألستاذ 
من  أكثر  »رهينة«  آنذاك(  من عمره  السابعة  لطفل يف  أم  )وهي  اعتقلت  التي  األمحد 
أربع سنوات )آب/أغسطس 1987 ـ كانون األول / ديسمرب 1991(، حيث أطلق 

رساحها بسبب وضعها الصحي السيئ.
الدولية 	  العفو  منظمة  مثل  واإلقليمية،  الدولية  املنظامت  من  كثري  قضيته  تبنى 

وهيومان رايتس ووتش، وجلان حقوق إنسان عربية ودولية.
»كتاب 	  وجلنة  فيينا،  يف  الدويل  الصحافة  معهد  مع  وبالتنسيق   2002 عام  يف 



27

للدفاع عن حرية  العربية  املنظمة  أطلقت  العاملي،  الكتاب  التابعة الحتاد  السجون«  يف 
الصحافة والتعبري محلة دولية لإلفراج عن عبد العزيز اخلري، وبعض ما جاء يف النص 

العريب للتعريف بقضيته:
»مساء األول من شباط/ فرباير 1992 وبعد أحد عرش عاًما من املطاردة والتعقب 
متكن عدد من ضباط وعنارص الفرع 235 يف املخابرات العسكرية السورية من اعتقال 
بدمشق  احلميدية  سوق  حي  يف  اخلري  العزيز  عبد  البارز  والصحفي  والكاتب  الطبيب 
القديمة. وفور اعتقاله تم اقتياده إىل زنزانة انفرادية يف مقر الفرع املذكور حيث خضع 
عليه  أرشف  وحيش  بتعذيب  مصحوب  مكثف  حتقيق  إىل  ونصف  شهرين  مدار  عىل 
مبارشة كل من العامد عيل دوبا رئيس املخابرات العسكرية السورية يف حينه وعدد من 
الضباط الكبار يف الفرع املذكور أبرزهم العميد )آنذاك( مصطفى التاجر والعقيد عبد 
املحسن هالل.  ويف 14 نيسان/ أبريل تم نقله مع ثالثة من رفاقه إىل السجن العسكري 
األول )املعروف باسم سجن صيدنايا العسكري 40 كم شامل رشق دمشق( حيث ما 

يزال معتقاًل حتى اآلن«.
يف آب/ أغسطس من العام 1995ويف إطار حماكمة مئات من أعضاء وأصدقاء 	 

األحزاب اليسارية والوطنية املعارضة، أصدرت حمكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت 
حكاًم بالسجن ملدة 22 عاًما مع األشغال الشاقة عىل الدكتور اخلري. وهو أطول وأقسى 
حكم يصدر يف تاريخ سورية ضد مسجون رأي علامين. وذلك بعد أن استندت املحكمة 
إىل مذكرة االهتام املقدمة من قبل الفرع )248 فرع التحقيق( يف املخابرات العسكرية 
منذ  هبا  املعمول  الطوارئ  قوانني  إىل  استناًدا  عسكري(  عام  »مدع  بدور  يقوم  الذي 
أربعني عاًما. وقد أدين الدكتور اخلري بـ »االنتامء جلمعية سياسية حمظورة« )حزب العمل 
الشيوعي( و»القيام بأنشطة مناهضة للنظام االشرتاكي للدولة« و »نرش أخبار كاذبة من 
شأهنا زعزعة ثقة اجلامهري بالثورة والنظام االشرتاكي« و«مناهضة أهداف الثورة«! ومنذ 
ذلك احلني تبنى قضيته كثري من املنظامت الدولية واإلقليمية، مثل منظمة العفو الدولية 
للدفاع  العربية  واملنظمة  اإلنسان  حلقوق  العربية  اللجنة  ثم  ووتش  رايتس  وهيومان 
عن حرية الصحافة والتعبري بوصفه مسجون رأي.  وما انفكت هذه املنظامت وغريها 
تطالب السلطات السورية بإطالق رساحه من دون قيد أو رشط. وقد الحظت منظمة 



28

مل  منظمة  الشيوعي  العمل  حزب  أن    24.7.2002 بتاريخ  وثيقتها  يف  الدولية  العفو 
يعرف عنها أهنا استخدمت العنف أو دعت إىل استخدامه ]...[ وأن قرار االهتام ]...[ 
استند بصورة أساس إىل حتليل الربنامج السيايس للحزب ]...[. ومل تكن هناك أية أدلة 
مادية تثبت أو حتى توحي بأن املتهم ارتكب أًيا من أعامل العنف أو خطط الرتكاهبا، 

بحسب ما ادعت النيابة.
من 	  ومئات  اخلرّي،  العزيز  عبد  الدكتور  حاكمت  العليا  الدولة  أمن  حمكمة 

رفاقه واملعارضني اآلخرين، استناًدا إىل القانون رقم 6 للعام 1965. وهو أحد قوانني 
الطوارئ التي سنّها حزب البعث احلاكم من أجل تثبيت دعائم سلطته واالنفراد هبا. 
وقد ال حظ املحامون ومراقبو منظمة العفو الدولية أن حكم اإلدانة الصادر ضد الدكتور 
اخلري استند إىل اهتامات تتعلق بانتامئه ومعتقداته السياسية، وليس الرتكابه أي عمل من 

أعامل العنف أو التحريض عليه.
والثقافية 	  األخالقية  ومزياته  احلزب،  ثم  الرابطة،  يف  القيادي  موقعه  وبحكم 

نشاطات  يف  وحمورًيا  بارًزا  دوًرا  لعب  لشخصيته،  اآلرس  واحلضور  العالية،  والفكرية 
حزبه السياسية والثقافية والفكرية. وبعد اعتقال أعضاء القيادة التاريية للحزب خالل 
العامني 1981ـ 1982 قّدر له أن يضطلع بالدور القيادي األول يف احلزب ألكثر من 
عرشة أعوام من النضال هي املدة التي قضاها يف الكفاح الديمقراطي متعقًبا ومطارًدا 

إىل حني اعتقاله يف األول من شباط/ فرباير 1992.
خالل أحد عرش عاًما قضاها مطارًدا ومالحًقا من قبل واحد من أشد األجهزة 	 

أن  الرغم من  السورية، وعىل  العسكرية  املخابرات  العامل،  األمنية رشاسة ووحشية يف 
هاجس االعتقال والوقوع يف قبضة هذا اجلهاز الدموي كان ييم عىل مدار يومه الكامل، 
األصدقاء  من  املرىض  معاينة  إىل  الذهاب  يف  هناًرا  أو  لياًل  املجازفة  عن  يتورع  يكن  مل 
أن يكون يف  له  قدر  اعتقاله  البعيدة عن مكان ختّفيه. وبعد  واملعارف حتى يف األحياء 
املصمم كي  العسكري  السورية؛ سجن صيدنايا  واملعتقالت  السجون  أكرب  واحد من 
يتسع حواىل ثالثة آالف معتقل. وبالنظر إىل االنعدام شبه الكامل يف اخلدمات الطبية التي 
تقدمها سلطات السجون للمعتقلني، فقد ترتب عىل األطباء من املعتقلني السياسيني،  
وال سيام عبد العزيز اخلري، القيام بجهد خاص واستثنائي للعناية باملرىض من زمالئهم. 
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وبعد إطالق رساح األطباء، وبدًءا من أواسط التسعينيات، أصبح الدكتور عبد العزيز 
750 معتقاًل سياسًيا، األمر الذي ألقى  اخلري الطبيب الوحيد يف سجن يضم أكثر من 
عىل عاتقه أعباء اخلدمة الطبية هلؤالء مجيًعا. استطاع اخلري بعد جهد جهيد أن ُيقنع إدارة 
السجن بتحويل إحدى الزنزانات إىل عيادة طبية تستقبل املرىض من املسجونني، حتى 

بات ُيعرف من قبل املسجونني بطبيب السجن.
املدة 	  خالل  الشعبي  النداء  صحيفة  حترير  رئيس  بمهمة  اخلري  العزيز  عبد  قام 

بني 1981 ـ 1984. ويف ظل إرشافه عليها، وعىل الرغم من أهنا كانت صحيفة رسية 
وسخونة  حساسية  بسبب  وتوزيًعا  وطباعة  شعبية  السورية  الصحف  أكثر  إىل  حتولت 
املوضوعات التي كانت تعاجلها وعالقتها باحلياة واهلموم اليومية للمواطنني السوريني. 
ومنذ التاريخ املذكور وحتى اعتقاله كان الدكتور اخلري عضو هيئة حترير صحيفة الراية 
احلمراء التي وصل عدد نسخها املوزعة أواسط الثامنينيات إىل ما يزيد عن سبعة آالف 
لعبت  التي  النظرية  ـ  الفكرية  الشيوعي  جملة  حترير  هيئة  وعضو  عدد  كل  من  نسخة 
دوًرا مهاًم يف طرح ومناقشة كثري من القضايا التي مل تكن مطبوعة سورية أخرى تتجرأ 
وكان  مًعا.  لكليهام  أو  أمنية  ألسباب  أو  أيديولوجية  ألسباب  إما  منها   االقرتاب  عىل 
من الالفت أن هذه املجلة قد فتحت أبواهبا للمثقفني السوريني مجيعهم من دون أدنى 
اعتبار النتامءاهتم السياسية واأليديولوجية. وبعد أن متكنت السلطة من اعتقال الكوادر 
الثقافية والفكرية يف احلزب معظمها أواسط الثامنينيات أصبح القيام باإلرشاف عىل هذه 

املطبوعات الثالث ملقى عىل الدكتور اخلري وحده تقريًبا.
خالل عمله يف هذه املطبوعات وعىل مدى أكثر من أحد عرش عاًما كتب عبد 	 

العزيز اخلرّي مئات املقاالت والتحقيقات والتقارير الصحفية واألبحاث الفكرية فضاًل 
والنظرية، ويؤكد كثري من  السياسية  الكراسات  أعداد كبرية من  عن إسهامه يف حترير 
رفاقه الذين استطلعت املنظمة آراءهم عىل »أن كتاباته امتازت باحليوية واجلرأة والعمق 
وجدة الطرح واحلرفية العالية التي يفتقدها حمررون كثر حتى يف أعرق الصحف«. ولعل 
أكثر شهرة من بني ما كتبه هو »الكتاب األسود« الذي أعده أواسط الثامنينيات وأصبح 
متارسها  التي  واإلرهاب  القمع  قضايا  يف  الدولية  املنظامت  من  لكثري  أساسًيا  مرجًعا 
السلطات السورية ضد معارضيها، فضاًل عن بيانه الشهري »عرس الدكتاتورية« الذي 
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الراحل حافظ األسد يف ترشين  الرئيس  رئاسة  االستفتاء عىل  كتب ووزع عىل خلفية 
الثاين/ نوفمرب 1991. وكان هذا البيان أحد األسباب األساسية التي دعت حمكمة أمن 
الدولة إىل أن توجه له هتمة »نرش معلومات كاذبة من شأهنا زعزعة ثقة اجلامهري بالثورة 

والنظام االشرتاكي!«.
يف شتاء 2001 أطلق رساح كافة رفاق عبد العزيز اخلرّي املحكومني عىل هتمة 	 

حزب العمل الشيوعي وبقي عبد العزيز وحيًدا يف السجن.
أفرجت السلطات عن عبد العزيز اخلرّي بموجب عفو رئايس وبالتحديد بتاريخ 	 

عيد ميالده يف الثاين من ترشين الثاين/ نوفمرب عام 2005.
ا للنظام 	  لعب دوًرا مهاًم وفّعااًل بعد خروجه من السجن بوصفه معارًضا جذريًّ

الدكتاتوري، حيث شارك يف أغلب احلوارات السياسية للمعارضة الديمقراطية السورية 
رئيس  نائب  منصب  شغل  حيث  دمشق  إعالن  باسم  بعد  فيام  عرف  ملا  والتحضريات 
املجلس املركزي إلعالن دمشق. و كان أحد مؤسيس جتمع اليسار املاركيس - تيم -، 
ومن ثم إبان قيام الثورة السورية يف آذار/ مارس 2011 كان أحد مؤسيس هيئة التنسيق 
اإلعالمي  وناطقها   2011 يونيو  30 حزيران/  الديمقراطي يف  الوطني  التغيري  لقوى 

ورئيس مكتب العالقات اخلارجية فيها.
اندلعت 	  حني  السوري  النظام  واجهوا  الذين  السياسيني  املعارضني  أبرز  من 

الثورة السورّية مفنًّدا مهجيته ووحشيته يف قمع التظاهرات السلمّية، حيث لعب دوًرا 
من موقعه السيايس ضمن املعارضة السورية بتبيان حقيقة النظام الديكتاتوري يف سورية 
وكاشًفا مآربه وأحابيله اخلبيثة وحملاًل طبيعته وخصائصه الدكتاتورية وسمته الطائفية، 
ومناضاًل ديمقراطًيا صلًبا يف قوى احلراك السوري وذلك عرب عدد من النشاطات داخاًل 

وخارًجا وعرب ظهوره املميز عىل وسائل االعالم اإلقليمية والدولية.
إياس عياش وماهر طحان يوم 	  الثانية ورفيقاه  للمرة  العزيز اخلرّي  اعُتقل عبد 

مطار  من  خروجهم  ُبعيد  السوري  النظام  خمابرات  أجهزة  يد  عىل   2012-09-20

دمشق الدويل حيث كان ضمن وفد هيئة التنسيق التي كانت مدعّوة إىل مجهورية الصني 
للبحث يف املسألة السورية.
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املناضلني 	  اختطاف  يف  التاريية  كعادهتا  باعتقاهلم  السورية  السلطة  تعرتف  مل 
املعارضني هلا. 

جرت محلة دولية واسعة عىل أعىل املستويات الدولية واحلقوقية بام فيها املنظامت 	 
األممية مطالبًة النظام السوري بالكشف عن مصريهم ومطالبة باإلفراج عنهم، وما زال 

اإلنكار سّيد املوقف للنظام السوري  حتى تاريخ اليوم.
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عبد العزيز اخلّي

حوارات ومقاالت 
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العالقة بني الداخل واخلارج ـ الراهن واآلفاق)11)

حوار مع عبد العزيز اخلّي 
سياسًيا  تداخاًل  وفرضت  واخلارج((  ))الداخل  مفهومي  عىل  التطورات  أثرت 
الباحثني والسياسيني أمام إشكالية كبرية  بينهام مما جعل كثرًيا من  واقتصادًيا وإعالمًيا 

يف حتديد ماهية هذين املفهومني ومكوناهتام.
ـ تعريف أويل ملفهوم الداخل واخلارج ومدى التداخل بينهام؟

- عبد العزيز اخلري:
الداخل هو مفهوم تاريي كام هو مفهوم جغرايف يعني هو مفهوم متغري  أعتقد أن 
مع تغري التاريخ له استقراره النسبي مثاًل يف مدى حياة األفراد لكنه معطى حي متطور 
املكونات  مجلة  أعتربه  الداخل  عموًما.  االجتامعي  البرشي  الوجود  معطيات  بتغري 
النفسية،  القيمية  الفكرية  الثقافية  ضمنها  والسياسية  االقتصادية  االجتامعية  البرشية 
بني  املتبادلة  والعالقات  املكونات  هذه  من  مكون  كل  داخل  القائمة  والعالقات  إلخ. 
السورية  السياسية  اجلغرافية  بتحوالهتا  السياسية  اجلغرافية  إطار  يف  املكونات  هذه 
ليست مستقرة إال منذ سبعني أو ثامنني سنة، وأيًضا يوجد فيها انتقاص يف عام 1939 
وانتقاص آخر يف عام 1967م، إن مجلة هذه العالقات يف إطار الصريورة التاريية هي 
التي حتدد بمحصلتها اجلامعة أو القوم أو األمة، ومتيزها بالتايل عن غريها من اجلامعات 
تنطوي عىل وعي  الثقافية. هذا جيعلها  السياسية االجتامعية  بكياناهتا  واألقوام واألمم 
التعبري عن  إىل  فتنزع  وجودها كذات متضامنة مع شعور مجعي عندها كجامعة برشية 
نفسها سياسًيا يف إطار دولة أو كيان سيايس يكرس وحدهتا ويعرب عن إرادهتا اجلمعية 
ومصاحلها وصبواهتا إىل ما تريد. مالحظات كثرية هامة بالنسبة للداخل السوري: إن 
حدود الداخل يف احلالة السورية ال تقف عند احلدود اجلغرافية السياسية تبًعا للتعريف 

)))) حوار مع مجموعة من املعارضني السياسيني – مجلة مقاربات – عدد خاص /1)-))/ عام )11) حمل عنوان: ماهي العالقة 
بني الداخل والخارج.

مجلة مقاربات: هي مجلة نظرية سياسية حقوقية يصدرها مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية واملدنية.
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الثقايف،  املكون  مثاًل  السورية.  احلالة  عىل  نركز  ولكننا  شبيهة  حاالت  وهناك  السابق 
عىل  موجودة  أوسع  مساحات  من  جزء  عنارصه  من  كثري  يف  هو  العقائدي  القيمي، 
املستوى العاملي، مثاًل اإلسالم واملسيحية بكل مذاهبهام هم داخل سوري وأيًضا خارج 
سوري بنفس الوقت، القومية العربية، القومية الكردية داخل سوري وخارج سوري 
بنفس الوقت أيًضا، الثقافة املعارصة بطابعها العام ـ أوروبية بشكل رئييس ـ أصبحت 
العوامل  من  عديد  عىل  أيًضا  يصدق  هذا  خارج،  أيًضا  وهي  سوري  داخل  بعيد  حلد 
اقتصاد مكشوف، متشابك ومرتابط مع االقتصاد  االقتصادية، داخلنا االقتصادي هو 
اخلارجي األورويب، األمريكي أو الرشقي، أما اخلارج فهو خالف كل ما سبق وحتديده 
أكثر مرونة وأكثر تغرًيا، اخلارج يمكن أن يكون كياًنا سياسًيا، كياًنا اقتصادًيا »رشكة، 
بنك«. اخلارج يمكن أن يكون كياًنا ثقافًيا. إًذا مرة أخرى الداخل مفهوم تاريي يتغري 
الداخل  مفهوم  من  تعقيًدا  أشد  وهو  كثرية  تقسيامت  له  مفهوم  اخلارج  التاريخ،  بتغري 
امتداده  له  العريب  اخلارج  هو  ومتشابك  قريب  خارج  السورية  احلالة  يف  مثاًل  فهناك 
مثل  نسبًيا  بعيد  خارج  وهناك  الداخل  يف  أيًضا  مكون  جزء  وهو  الداخل  يف  وفاعليته 
أوروبا، وبعيد جًدا مثل أمريكا وأسيا، عنارص تداخل هذين القطبني البعيدين كثرًيا عنا 
مع مكوناتنا الداخلية قليل بشكل عام هذا منظوري للداخل واخلارج بالتجريد العام. 
هو  حرصي  سيايس  مفهوم  هو  بالرضورة  وليس  تاريي  اجتامعي  مفهوم  هو  الداخل 
معطى موضوعي يف مجاعة برشية هلا داخل ما، تعترب نفسها ذات وتنظر إىل اآلخر بصفته 

آخر خمتلف. ويمكن أن تكون هذه اجلامعة قبيلة أو إقليم أو كيان سيايس.
- هل حمدد السيادة الوطنية أو الوطنية ما زال له املكونات السابقة نفسها، وإذا طرأ 
يشء جديد ما هو هذا اجلديد؟ هناك فكرة عام كان يطرح عن الوطنية سابًقا وحالًيا أو 
السيادة الوطنية كانت حيًزا جغرافيًّا تارييًّا أصبحت للكثري حالًيا بسبب األوضاع الدولية 
عالقات اقتصادية واجتامعية وعقد اجتامعي ومصالح مشرتكة. هل ما زالت فكرة السيادة 

الوطنية والوطنية نفس الفكرة السابقة أم تغريت حسب التطورات املوجودة حالًيا؟
- عبد العزيز اخلري:

عنها  املنبثقة  واملصالح  السياسية  الثقافية  االجتامعية  باهلوية  االرتباط  هي  الوطنية 
وخدمتها حلاميتها وتطويرها وفق مسار مطلوب من األمة أو اجلامعة املعنية لتعزيز هذا 
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الوجود وإعادة إنتاجه يف سياق تاريي. السيادة الوطنية أفهمها عىل النحو التايل: هي 
سيطرة اجلامعة )قوم أو أمة أو دولة( عىل مقومات وجودها، أيًضا يف سياق تطوره مما 
يمكنها من محاية هذا الوجود االقتصادي السيايس والثقايف والعسكري ويوفر هلا القدرة 
عىل املحافظة عىل ما تشعر أنه هويتها وما ترى أنه رضوري لتحقيق ذلك. اجلديد يف هذا 
املوضوع كثري جًدا، حقيقة هذا املفهوم يضع لتغريات كبرية جًدا بشكل خاص خالل 
يتغري  الوطنية  باهلوية  والشعور  الوطنية  اهلوية  فهم  أواًل:  األخرية،  سنة  عرشة  اخلمسة 
نحو اضمحالل كثري من العنارص اخلصوصية املميزة للجامعات البرشية يف ظل التطور 

اهلائل لإلعالم ووسائل االتصال والعوملة وبالتايل الثقافة.
ثانًيا: مقومات السيادة االقتصادية املعروفة قدياًم ترتاجع لصالح اخرتاق االقتصادات 
لالقتصادات  العمالقة  العاملية  والرشكات  والصني  واليابان  كأمريكا  العمالقة  القومية 
االقتصادية  للكيانات  واالستهالك  اإلنتاج  عمليات  مفاتيح  عىل  وسيطرهتا  األخرى 
هو  الكربى  بالكيانات  التام  وإحلاقها  الصغرية  الدول  اقتصادات  وانكشاف  األصغر 

املحور الرئييس للعوملة.
ثالًثا: التدهور الشديد إلمكانات احلامية العسكرية للسيادة عند الدول الصغرى مع 
االختالل اهلائل ملوازين القوى بينها وبني القوى العظمى املسيطرة وال سيام األمريكية 

والتي تزداد عدوانية مع مرور الوقت. 
فخطوة  خطوة  تتالشى  ومكوناهتا  وجوهها  بمختلف  العوملة  تنامي  مع  رابًعا: 
القدرات السياسية للكيانات الصغرى حلامية سيادهتا السياسية عىل أرضها واقتصادها 
وثقافتها عىل سائر العنارص التي تصيغ وجودها وحتدده. بتعبري إمجايل املجتمع البرشي 
ككل بكل مكوناته يسري ويتطور نحو تذويب الكثري من اخلصوصيات الوطنية وبالتايل 
التي توافق عليها البرش عىل مدى مئات  نحو تآكل الكثري من عنارص السيادة الوطنية 
بحرية  العاملي  املستوى  املال عىل  قنونة حركة رأس  السنني سابًقا. وآخرها هو حماولة 
السيادة  مفهوم  متاًما  يقوض  الذي  األمر  العامل  مستوى  عىل  البضائع  وحركة  تامة، 
الثقافة  ينمط  الذي  الثقايف  التطور  له  السيايس. أضف  االقتصادية لدولة ما عىل كياهنا 
البرشية عىل مستوى العامل الذي يأكل ويذوب اخلصوصيات املوجودة عند األمم والتي 
أو موحدة  متقاربة  البرش نحو مفهومات  يقرتب  النسبي  باملعنى  كانت معزولة سابًقا. 
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»لباس موحد، أنامط طعام موحدة« تنميط بمعنى الكلمة هبذه الطريقة، وأخرًيا مفهوم 
مقاومة  عنارص  هناك  بالتأكيد  رسيع،  لتحول  يضع  الوطنية  ومفهوم  الوطنية  السيادة 
هلذا التحول بعضها هو وليد النزعة املحافظة نستطيع القول أن هناك أناس ال حيبذون 
التغيري عىل الرغم من أنه قد يكون نحو األفضل، وبعضها األخر هو نوع من الدفاع عن 
ما يشعر البرش أنه ذات، أنه حمدد لوجودهم وكياهنم سواء فكرًيا أو ثقافًيا أو قيمًيا أو 
غري ذلك، يوجد عنارص خمتلطة بعوامل ممانعة هذه العوملة. بالتأكيد أن السيادة الوطنية 

أبًدا مل يعد هلا املفهوم نفسه الذي كان قبل عقدين من الزمن اليوم تغري املوضوع كثرًيا.
- تعقيب حول اهلوية، يف اآلونة األخرية يف أوروبا ازداد األوربيون تشبًثا هبويتهم، إذا 
ما قارنا ذلك قبل اخلمسة عرش سنة املاضية وذلك من خالل قبوهلم للوحدة األوروبية 
وتشكيل برملان أوريب موحد، ولكن اآلن هناك ردة حقيقية للهوية من خالل تشبثهم 
هبويتهم إذ ازداد الفرنيس فرنسية والسويدي سويدية، من هنا جاءت ردة فعلهم السلبية 

يف االنتخابات األخرية حول الوحدة األوروبية. فام رأيك يف هذه الردة؟
- عبد العزيز اخلري:

إن كل جديد هو وليد فعل ما وطبيعي أن يشكل ردة فعل، أي الكيفية التي يأيت هبا 
بالنسبة  مبارًشا  قبواًل  يلقى  أن  بالرضورة  ليس  اجلديد  به  يأيت  الذي  واملحتوى  اجلديد 
أو أخل  اعتداء عىل هويته  العام وهذا اجلمهور عندما يشعر أن هذا اجلديد  للجمهور 
برشوط وجوده يمكن أن يقوم بردة فعل معينة يمكن أن تكون انسحابية أو انغالقية. 
اجلديد يدفع باجتاه فتح احلدود وتوليد هوية أوروبية مشرتكة أو تأسيس هوية جديدة 
مستعجل  اإلجراء  هذا  إن  غريهم  أو  والفرنسيني  السويديني  إىل  فبالنسبة  للمستقبل، 
وهذا هيدد فهمهم لذاهتم وإحساسهم بذاهتم ويقوض شعورهم بالسيادة، البعض يفكر 
أن يكون قراره فرنسًيا ضمن حدوده الفرنسية وضمن الدولة الفرنسية والبعض يشعر 
عىل املستوى االقتصادي بام هيدده فيواجه هذا املرشوع اجلديد بردود فعل مفهومه جًدا. 
وحركة التاريخ ال تسري بخط مستقيم. يف مد وجزر يتقدم املرشوع األوريب بخطوات 
تواجهه مجاعات بردة الفعل، فيرتاجع بخطوات لكن هناك صريورة وحمصلة معينه بني 

الفعل وردة الفعل.
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- أستاذ عبد العزيز: الذي يقدم هذا اجلديد يزداد انغالق عىل هويته وأعني الواليات 
املتحدة األمريكية بمعنى أن األمريكي ازداد أمريكيًة.

- عبد العزيز اخلري:
أمريكا وضع خاص، الشعور الوطني يف أمريكا تاريًيا عاٍل. هناك دراسات تاريية 
لتكوهنم  عائًدا  يكون  أن  يمكن  جًدا  عاٍل  وطني  شعور  لدهيم  األمريكيني  أن  تدل 
التاريي، بعزلتهم اجلغرافية بني املحيطني ولعدم تعرضهم ألي احتالل وعدم تأثرهم 

بالعامل اخلارجي، فهم أقل الدول تأثًرا بباقي شعوب العامل.
- برأيك هل هذا يفرس شعور األمريكي عىل أنه سيد العامل؟

- عبد العزيز اخلري:
جزء أسايس من حمتوى ثقافتهم أهنم هم األرقى واألفضل واألقوى واألحق، وهم 
يشعرون بأهنم يملكون مقومات ومستلزمات فرض مصاحلهم وأفكارهم عىل البرشية.
- هل تشكل املعارضة السورية يف اخلارج قوة فاعلة عىل املدى املنظور داخلًيا؟ وهل 

تستطيع تنفيذ برناجمها من خالل الداخل أم بأجندة خارجية؟
- عبد العزيز اخلري:

ال تستطيع املعارضة اخلارجية السورية أن تكون قوة فاعلة عىل املدى املنظور داخلًيا، وال 
تستطيع تنفيذ برناجمها ال من خالل الداخل وال ألجندة خارجية يف الوضع السوري ال هذا 
ممكن وال ذاك ممكن. فاعلية املعارضة باخلارج مرهونة بشبكة عالقات عميقة ومتينة تقيمها 

مع الداخل، وقدرهتا عىل تنفيذ وفعل يشء ما يرتبط بحيوية وفعالية الشبكة املذكورة.
الطرف األضعف هو املعارضة اخلارجية، وإذا كان هلا براجمها اخلاصة فستكون خمطئة 

جًدا. الربنامج يكون داخلًيا أساًسا واملعارضة اخلارجية تسهم فيه، تغنيه، تعدله، إلخ.
نعم هلا مهام حمددة يف سياق النضال من أجل حتقيق الربنامج بالتأكيد، أما أهنا هي 
أبًدا وإذا  الداخل فهذا يف تصوري غري واقعي  الربنامج وتنفذه من خالل  التي تصنع 

كانت تعتمد عىل أجندة خارجية فهذا وضع كارثي.
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األخرية  األحداث  مجلة  بعد  األمريكية  السياسة  يف  يتبلور  بدأ  تغري  هناك  هل   -
)العراق، فلسطني، لبنان(؟ وما مدى االستفادة من مجلة املتغريات اجلديدة عىل صعيد 

الداخل؟
- عبد العزيز اخلري:

بعد اهنيار االحتاد السوفيايت والدول االشرتاكية بشكل عام خلق عامل جديد، عامل 
جديد فيه سيطرة أمريكية هائلة وهذا يتطلب أو يرتب إعادة إنتاج السيطرة بصورة 
مبارشة بكل ساحة من ساحات العامل بدًءا من دول أوروبا الرشقية امتداًدا إىل دول 
كانت جزًءا من االحتاد السوفيايت )أوكرانيا، جورجيا( وصواًل إىل مناطق أخرى يف 
العامل، وآخرها منطقتنا. واهلدف هو تأبيد أو إدامة اهليمنة واإلمساك باالقتصاد العاملي 
من أهم مفاتيحه األساسية وهو مفتاح النفط هذا يف منطقتنا. اإلسرتاتيجية األمريكية 
مستقرة  وهي  نفسها،  عن  وتفصح  أبًدا،  رسية  ليست  فهي  التسعينيات  منذ  معلنة 
احلدود  رسم  إلعادة  أهدافها  حتقيق  أجل  من  للوصول  ومستعدة  للمنطقة،  بالنسبة 
السياسية والديموغرافية باملنطقة بالتوافق مع اإلسرتاتيجية الصهيونية. كل هذا جيري 
حتت عنوان أو حتت شعارات الديمقراطية، برأيي الديمقراطية التي تطرحها هي شعار 
لالستهالك، أي ترحب أمريكا بإجراء ديكور ديمقراطي أو تعديالت ديمقراطية رشط 
أن ال يل ذلك أبًدا بقدرهتا عىل السيطرة احلقيقية يف املنطقة، والديمقراطية الفعلية يف 
املنطقة ليست لصالح أمريكا عىل اإلطالق فالشعوب مشحونة جًدا ضد األمريكيني 
للصهيونية  جًدا  معادية  األدنى  وباحلد  األمريكية  للمرشوعات  كثرًيا  ومعادية 
الطرح األمريكي  التي ال تتخىل أمريكا عنها، هذا يوضح زيف وسطحية  وإرسائيل 
لبلدان  السياسة  ويف  التعامل  يف  االنتقائية  لنالحظ  للمنطقة  بالنسبة  الديمقراطي 
بحسب  وليبيا(  ومرص  السعودية  )مع  وهناك  هنا  تتم  التي  واملصاحلات  بلدان  دون 
موازين القوى ومقتضيات املصلحة أيًضا تفضح عدم جديتهم يف طرح الديمقراطية، 
وتكشف أن اهلدف هو كام قيل يف هذه الندوة مزيد من السيطرة واستغالل اللحظة 
التاريية املوجودة عىل املستوى الكوين بتفرد أمريكا بالزعامة كقوة عسكرية واقتصادية 
وسياسية خللق مرتكزات تديم هذه السيطرة وتعززها مع الزمن، يوجد اندفاع واٍع 
ملحاولة حتقيق هذه األهداف، فغزو العراق 2003 كان خطوة فيها الكثري من الرعونة 
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واألخطاء يف احلسابات وقد حذرهم األوروبيون من مغبة هذه اخلطوة لكن أمريكا 
كانت مستعجلة يف حتقيق أهدافها فبّسطت العقبات ووضعت افرتاضات نظرية معينة 
العراقي سوف يرحب بغزوهم هذا، وبعد دخوهلم بفرتة قصرية  تتوهم أن الشعب 
يمكن  التي  املدى واحلدود  السطح هو  يتضح عىل  بدأ  آخر  أمر  اكتشفوا غري ذلك، 
من  حققوا  بام  يتباهون  حني  ففي  سيطرهتم،  وإدامة  بسط  أجل  من  إليها  يذهبوا  أن 
ديمقراطية يف العراق بنفس الوقت مل يتطرقوا أبًدا لالنقسامات التي حتصل وتكرس 
يوًما وراء يوم النعرات الطائفية والقومية، ساكتني عام جيري بل فاعلني ومؤثرين فيه، 
بعد التطورات األخرية يف العراق وفلسطني أعتقد بدؤوا يعقلنوا تكتيكهم، التكتيك 
بدأ يعقلن ألهنم اكتشفوا أنه مغامرة كبرية قد تكون نتائجها غري حممودة، وأظن أن 
يبحثون  العراق يف مأزق حقيقي وحيتاج إىل خمرج معني وهم  املرشوع األمريكي يف 
عن ذلك، وأعتقد أن ما جرى من ضغط عىل اجلرح الطائفي خالل األسبوع الذي 
مىض )تفجري املقامات وردود األفعال( قد يكون جزًءا من السياسة األمريكية لكي 
أنه إما أن يقتنع باالحتالل أو يصلوا به إىل احلرب  يصل املواطن العراقي إىل قناعة 
األهلية، بالضبط كام حصل مع اهلند عندما وجهت احلكومة الربيطانية لغاندي إنذاًرا 
بقبول بقاء االحتالل يف اهلند أو مواجهة احلرب والتقسيم الطائفي، وهذا ما حصل إذ 
انفصلت باكستان عن اهلند يف حينها. اآلن االحتالل األمريكي أصبح يقيس خطواته 
األمريكية إسرتاتيجيتها  املتحدة  الواليات  تغري  فلم  الذي طرأ،  التغري  فهذا هو  أكثر 
ولكن هذه اإلسرتاتيجية يف اعتقادي ضعفت فاعليتها بسبب أهنم يف العراق وقعوا 
يف مأزق، وليس هذا فحسب بل عىل املستوى الداخيل األمريكي أيًضا ثمة متاعب، 
يتعمق مأزقه، وبالتايل كل مرشوع املحافظني  السياسة  فالرئيس بوش صاحب هذه 
اجلدد ممكن أن يضع للمراجعة يف ظل اإلدارة القادمة. عىل األرجح النظام يف سورية 
يكسب الوقت بانتظار وصول إدارة جديدة. لقد أصبح للمعارضة هامش أكرب من 
املجهر  حتت  سورية  وضع  فبعد  اخلارجي،  للعامل  فيه  الرئيس  والفضل  احلرية، 
يتم  ال  االعتقال  ألن  االعتقال،  ضد  احلصانة  بعض  تولد  عليها،  األضواء  وتسليط 
إال بصمت ويف عتمة الليل، وهذا غري كاٍف رغم أمهيته الكبرية، وبقدر ما يكون قمع 
ينعكس األمر إجياًبا عىل حركة  الداخيل ودوره  املراقبة من زاوية سلوكه  قيد  النظام 

الشعب السوري ومصاحله.
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االستعانة  خالل  من  التطورات  مسار  عىل  التأثري  للخارج  يمكن  مدى  أي  إىل   -
بالداخل، وبالعكس؟
ـ عبد العزيز اخلري:

يف  للتأثري  باآلخر  منهام  كل  يستعني  أن  والداخل  للخارج  يمكن  املبدأ،  حيث  من 
ولدفع  الغاية،  اآلخر هلذه  »استخدام«  أن حياول  منهام  لكل  التطورات، ويمكن  مسار 
التطورات يف االجتاه الذي يتفق مع مصاحله؛ هذا نظرًيا. أما عملًيا فاألمر يتوقف إىل حد 
بعيد عىل جواب السؤال التايل: االستعانة لتحقيق أية أهداف وبأية قوى وبأية كيفيات 

ووسائل؟
الثقافة  مكونات  من  العمق  بالغ  مكون  الوطنية  الروح  أن  واضًحا  يكون  أن  جيب 
السياسية للشعب السوري. وهلذا فهو ينظر بارتياب شديد بل نفور إىل كل حماولة لفرض 
تغريات أو تطورات عليه من خارج قواه ووعيه ومزاجه العام. ويدين مسبًقا من يقبل 
أي عون يبدو مغرًضا ويفي حتت السطح ما يفيه. ولكن إذا كان ثمة دعم واستعانة 
تتم بالكيفيات املقبولة للشعب، ولتحقيق أهداف يطمئن بعمق إىل أهنا ختدم مصاحله، 
فإن مدى التعاون املمكن يصري واسًعا. ولعل أهم ما حيتاج الداخل السوري للدعم فيه 
يف هذه املرحلة هو الظفر باحلريات السياسية واإلعالمية، التي تشكل بحد ذاهتا جرًسا 
توليد داخل  له نحو مستقبل ديمقراطي لسورية، فعربها وعربها فقط يمكن  بديل  ال 
سوري فعال ومؤثر ويستطيع التعاون بثقة مع القوى التي تلتقي مع مصاحله وأهدافه 
يف  السوريني  ولعموم  اخلارج  يف  السورية  للمعارضة  يمكن  السابقة  املهمة  خدمة  ويف 

املهجر وللقوى السياسية العربية احلية وللعامل املهتم أن يقدم دعاًم بالغ األمهية.
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نافذة عىل إعالن دمشق

السوريني من قبل هيئة  السياسيني  التي تم توجيهها إىل جمموعة من  قائمة األسئلة 
حترير جمّلة مقاربات)12( مع كامل احلرية للمشاركني بوضع مقّدمة أو اختيار أسئلة معينة 

أو دمج األسئلة مع املحافظة عىل الرتقيم األسايس.
رئيس  نائب  اخلرّي  العزيز  عبد  األستاذ  إىل  األسئلة  بتلك  مقاربات  جملة  توّجهت   

املجلس الوطني إلعالن دمشق:
السؤال األول: ماهي الدوافع السياسية التي تقف وراء وثيقة إعالن دمشق؟

املتواجدة عىل  القوى  الثاين: برأيكم هل ارتبط إعالن دمشق بمواقف  السؤال 
قد  وأنه  خاصة  والدولية،  اإلقليمية  واملتغريات  باملستجدات  أم  السورية  الساحة 
وتقرير  دمشق  إعالن  وثيقة  صدور  توقيت  بني  ما  عالقة  عن  حينه  يف  اللغط  كثر 

ميليتس؟
السؤال الثالث: برأيكم ملاذا سمي بإعالن دمشق وليس جبهة أو جتمع كام تم االتفاق 
الربنامج  حيث  من  فرًقا  تشكل  »إعالن«  تسميته  وهل  وطني؟  جملس  مؤخًرا،  عليه 

وطبيعة القوى عن الصيغ األخرى؟
السؤال الرابع: هل حقق املجلس الوطني بانعقاده النقلة من مرحلة »إعالن دمشق« 

إىل مرحلة جبهة عمل وطني؟
السؤال اخلامس: ماهي النواظم املحددة للعالقة بني القوى والشخصيات املنضوية 

حتت اإلعالن يف الداخل واخلارج؟
السؤال السادس: هل هناك نوع من التنسيق والنقاش بني القوى والشخصيات يف 
الداخل والقوى والشخصيات يف اخلارج يف كل ما يصدر عن إعالن دمشق من مواقف، 

مثاًل: املوقف من جبهة اخلالص وحتركات احلميص، إلخ؟

)))) مجلة مقاربات – عدد خاص /))-))/ عام )11).
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السؤال السابع: هل انعقاد املجيل الوطني هو بداية مرحلة سياسية جديدة لإلعالن 
أم هو بداية اهنيار وتفكيك لقواه؟

انعقاد  إثر  عضويتها  جتميد  والشخصيات  القوى  بعض  أعلنت  الثامن:  السؤال 
االحتاد  مها  قوتني  إعالن  مع  خاصة  التجميد،  هذا  تقرؤون  كيف  الوطني،  املجلس 
التيارين  غياب  يعني  مما  اإلعالن  جتميد عضويتهام يف  العمل، عن  وحزب  االشرتاكي 
القومي واملاركيس عن اإلعالن الذي كان هدفه جتميع ومتثيل كافة التيارات السياسية؟ 

وما هي تداعيات هذا التجميد عىل اإلعالن مستقباًل؟
السؤال التاسع: كيف يمكن قراءة قرارات التجميد يف ظل االعتقاالت التي طالت 

شخصيات من اإلعالن دمشق؟
السؤال العارش: كيف تقيمون سياسًيا محلة االعتقاالت األخرية، وهل هناك رابط ما 

بني الشخصيات التي تم اعتقاهلا؟
السؤال احلادي عرش: هل تعتقدون بوجود توجه جديد إلعالن دمشق، أدى لتغييب 

قوى وشخصيات مهمة عن نتائج االنتخابات األخرية؟
النيوليربالية كي  املزاعم بوجود توجه جديد نحو  الثاين عرش: هناك بعض  السؤال 

حيصل اإلعالن عىل دعم ورشعية خارجية، ما مدى صحة هذه املزاعم؟
السؤال الثالث عرش: هل وجدت معايري حمددة تم عىل أساسها دعوة الشخصيات 
املستقلة حلضور املجلس الوطني إلعالن دمشق؟ وماهي هذه املعايري يف حال وجودها؟
من  نوع  لقيادته،  الوطني  املجلس  انتخابات  الرابع عرش: هل وجد خالل  السؤال 
حقوق  منظامت  أو  مستقلة  »شخصيات  مستقلة  جهات  به  قامت  االنتخابات  مراقبة 

إنسان«؟
فأجاب باآليت:

مدخل
ومن  للحرص.  قابلة  غري  تكون  أن  الدكتاتوري  احلكم  لشكل  املدمرة  اآلثار  تكاد 
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أبرزها أهنا تؤدي إىل تذرير املجتمع بتحطيمها وإعاقتها للروابط االجتامعية والسياسية 
ونشاطه.  االجتامعية  طبيعته  بحكم  املجتمع،  أبناء  مع  إقامتها  إىل  اإلنسان  ينزع  التي 
يصدق هذا كام هو ملموس يف سورية عىل خمتلف الروابط السياسية والنقابية والثقافية، 
وحتى الفنية والرياضية واإلنسانية منها. ويتم منع هذه الروابط من التجسد يف عالقات 
منظمة أو شبه منظمة، إما بالقمع املبارش )إذا اعتربهتا السلطة معادية أو يمكن أن تكون 
املتنوعة،  البريوقراطية  واإلعاقات  اإلداري  املنع  عرب  املبارش  شبه  بالقمع  أو  معادية(، 
جيري  هيئة  كل  يف  للسلطة  دائم  مندوب  وجود  يطلب  كأن  السياسية  واالشرتاطات 
تشكيلها، بام يضع حتت الرقابة املبارشة ليس نشاطها فحسب، بل األفكار واألحاديث 
التي تدور ضمنها، مما جيربها من ثم عىل جتنب أي حديث أو عمل قد ال يكون »موضع 
ألبسط  استخدامه  يكثر  الذي  والعقاب  للمساءلة  منها  حتاشًيا  األمن،  أجهزة  رضا« 

الذرائع.
يف مثل هذا املناخ البالغ القسوة الذي يعيشه الشعب السوري منذ عدة عقود، ولد 
إرادات  توافق  األخرية  اخلمسة  العقود  األوىل يف  وللمرة  الذي شكل  »إعالن دمشق« 
ووعي عىل رضورة »التغيري الوطني الديمقراطي« بني التيارات والقوى القومية )العربية 
وهو  بالليربالية،  يعرف  وما  املستنرية،  واإلسالمية  والشيوعية،  واآلثورية(  والكردية 
الظاهرة األحدث بني مجيع هذه التيارات. والبد من القول أن اجتامع هذه االجتاهات 
آنًفا، وطرحها مرشوعها )بغض النظر  عىل مثل هذا اهلدف، ويف ظل املناخ املوصوف 
أمًرا  كان  الرصحية،  بأسامئهم  نشاطهم  بمامرسة  نشطائها  وقيام  علنًا،  املآخذ عليه(  عن 
جديد ال سابقة له يف نصف القرن األخري، ويستحق الكثري من التشجيع والثناء والدعم.
الذي  أولئك  أكيًدا عىل وعي  تأثرًيا  الدكتاتورية وضغوطها  تلعب  نفسه  الوقت  يف 
يعيشون يف ظلها، وعىل طاقاهتم النفسية وأمزجتهم، وعىل حساباهتم السياسية والعملية، 
القمع عموًما من  لياقتهم ومهاراهتم ولغتهم وانفعاالهتم )السياسية(، فيخفض  وعىل 
»نوعية« هذا كله، ويزيد من حدة االنفعاالت واخلطاب. وبالطبع، فليس القمع وحده 

من يلق هذه التأثريات السلبية، إذ ثمة أسباب أخرى يمكن أن تساهم سلًبا يف األمر.
القضايا  خمتلف  عىل  إجاباهتم  يقدموا  أن  الناشطني  عىل  يتعني  هذا  كل  ظل  يف 
املطروحة، والتي جتسد أسئلة جملتكم املوقرة نموذًجا منها. يستبطن الناشط املناخ القائم 
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درجة  يف  يؤثر  أن  يمكن  مما  واعية،  غري  أو  واعية  بصورة  وخماطره  وقيوده  البالد،  يف 
حريته يف اإلجابة، ويف موضوعية اإلجابة، بخفض متعمد لدرجة الدقة والوضوح جتنًبا 
ملخاطر وحماذير قمعية يمكن أن ترتتب عىل وضوح أو دقة أعىل )تطاله أو تطال غريه 
أفراًدا وقوى، وال سيام أن عدًدا مهاًم من النشطاء يقبع اليوم يف السجن يف أوضاع بالغة 
اللغة  أو غضًبا، يف  لغة وتوتًرا  إىل هذا  آرائه ومواقفه. وقد نجد إضافة  السوء، بسبب 
واملحتوى، يدل عىل درجة األمل الذي يعيشه الشخص املعني ويعاين منه، بل قد حيدث 
وأحزاب  ناشطني  إىل  وانفعاهلم  غضبهم  الناشطني  بعض  يوجه  حيث  هذا،  من  أسوأ 
يقفون معهم يف االئتالف نفسه، ولكن بآراء خمالفة يف هذه املسألة أو تلك، وينجرفون 
بعيًدا يف االهتام والشكوك، بداًل من أن يوجهوا هذا الغضب كام يفرتض إىل الدكتاتورية 

املولدة لكل هذا األمل والتوتر.
السياسيني  العقل واملامرسة  املديدة والقاسية عىل  املهمة للدكتاتورية  إن أحد اآلثار 
االختالف،  جتاه  التسامح  وقلة  الصدر  ضيق  ممر  نحو  ضحاياها  تدفع  أهنا  سورية،  يف 

وتسهل االنزالق نحو تضخيم الشكوك والنزعة التآمرية يف الفهم والتحليل.
وليس  نسبًيا  العلل،  هذه  من  النادرة  اإلنسانية  النامذج  بعض  استثناء  طبًعا  يمكن 
الوعي  عىل  املعاناة  هذه  انعكاس  ولكن  اجلميع،  يعاين  الدكتاتورية  ظل  ففي  إطالًقا، 
واملامرسة يتفاوت بني نموذج وآخر، حيث تصل عند البعض إىل درجة املرض فعاًل، يف 

حني تبقى عند غريهم مفهومة وقابلة للتحمل.
ما أرجوه هو أن يقبل ما سبق من جانبي بوصفه اعتذاًرا مسبًقا عام قد يبدو لغة حادة، 
نقًصا يف اإلفصاح والدقة يف بعض مواقع أجوبتي.  أو  انفعااًل زائًدا يف غري مكانه،  أو 
وأظن أن عموم الناشطني السوريني يمكن أن يقولوا مثل هذا، باستثناء هؤالء الذين ال 

يدركون تأثري القمع يف وعيهم ولغتهم وأمزجتهم.
السؤاالن األول والثاين:

تبني وثائق اإلعالن املتتابعة الدوافع السياسية الكامنة وراء والدته من جانب، وتلك 
الكامنة وراء حتوالته أيًضا، وصواًل إىل اللحظة الراهنة، من جانب ثان. من الواضح أن 
كل املشاركني يف »ائتالف إعالن دمشق« أحزاًبا وشخصيات، يريدون هدًفا أساسًيا، هو 
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»إقامة نظام حكم وطني ديمقراطي« عرب »مسار سلمي وتدرجي«، لقد سئم السوريون 
مواطنيتهم  فيها  يستعيدون  التي  اللحظة  إىل  يتلهفون  وباتوا  السأم،  أشد  الدكتاتورية 
وحقوقهم السياسية األساسية، وال سيام أهنم يرون املناخ اإلقليمي والدويل العاصف 
واخلطر جًدا عىل بالدهم ومستقبلهم. يف حني تغرق احلياة السياسية السورية الداخلية 
يف ركود عميق، وتنزلق أوضاعها يف كثري من حقول احلياة من سيئ إىل أسوأ. ومما يزيد 
من قلقهم عىل بالدهم ومستقبلها، ما يرونه بأم العني يف فلسطني والعراق ولبنان، وما 

ينذر به مرشوع »الرشق األوسطي اجلديد« سيئ الذكر.
ويف ما كان اليأس من إقدام النظام عىل إحداث حتول يف شكل وأدوات احلكم، نحو 
وضع أقل دكتاتورية وأكثر حرّية، )كام وعد يف خطاب القسم الرئايس عام 2000( قد 
شكل أحد الدوافع لوالدة اإلعالن، فإن اللحظة والكيفية التي ولد هبا تشري بوضوح 
إىل تأثر كثري من القوى والشخصيات التي وضعت تلك الوثيقة األوىل، باألجواء التي 
أن  فحواها  كان  والتي  هادف،  بوعي  األمريكية  الدعاية  وغذهتا  ميليس  تقرير  أشاعها 
النظام قاب قوسني أو أدنى من السقوط، وال بد من املسارعة لتكتيل القوى للعب دور 

فاعل يف التطورات املنتظرة، أو بعدها عىل األقل.
فحسب،  وإصدارها  الوثيقة  إعداد  يف  الواضحة  العجلة  يف  التأثر  ذلك  يبدو  وال 
بل يبدو جلًيا أيًضا يف كثرة عيوهبا ويف مصطلحاهتا التي تبنت بقفزة كبرية يف املجهول 
زاوية  تبنت  الراهنة، كام  األمريكية  والسياسية  األيديولوجية  واملفهومات  املصطلحات 
هتم  سياسية  أهداف  من  معها  متقاطع  هو  وما  ومستقبلها،  وتكوينها  للمنطقة  رؤيتها 

الشعب السوري، دون غريها من األهداف الوطنية والقومية واالجتامعية.
وقد يكون هذا التأثر، أو املجاراة، »شطارة« يف عرف البعض ووعيهم، وقد يكون 
الوثيقة األوىل بمحتواها وتوقيتها  انسياًقا غري واع وغري متعمد من قبل غريهم، لكن 
السياسيني  بعض  وّرطوا  قد  األمريكيني  أن  يبدو  كام  يل.  يبدو  كام  بوضوح  به  تيش 
ما  مع  متطابقة  تكون  ال  قد  مسارات  يف  ذلك  بعد  وحرشوهم  ذاته  بالوهم  اللبنانيني 

يريدونه بالضبط، أو مع ما كانوا سيمضون فيه لوال نجاح األمريكيني يف خداعهم.
وإذا كان )وهم ميليس( املعزز أمريكًيا قد زّود بعض السوريني )قوى وشخصيات( 
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التحالف  أشكال  من  ما  شكل  لتحقيق  الرضورة  كل  الرضوريني  واالندفاع  باألمل 
ذلك  يف  بأس  فال  نسبي،  بوضوح  ما،  سياسية  استعدادات  عن  يفصح  العريض، 
إطالًقا، وال جديد فيه تاريًيا يف احلقيقة، فلطاملا اندفعت قوى ومجاهري عريضة أيًضا، 
السيايس  الفعل  ميدان  إىل  ما(  ما، حلم طوباوي  ما )وعي زائف  بوهم  اقتناعها  بفعل 
والتاريي، لتنجز أو لتحاول إنجاز مهمة تتطلبها رضورة اجتامعية أو سياسية أو تاريية 
معينة، برصف النظر عن عالقتها )الرضورة( أو عدم عالقتها بذلك الوهم أو الوعي 
الزائف، وبرصف النظر أيًضا عن حمتوى النصوص وفحواها)13(. وما جيعلني اليوم قليل 
املباالة جتاه »وهم ميليس« قرص عمره، وافتضاح املحتوى الفعيل للمرشوع األمريكي يف 

املنطقة، عىل ضوء الدرس العراقي الدامي واملرّوع.
والصهيوين،  األمريكي  للمرشوع  املناهض  والقومي  الوطني  املحتوى  عاد  الحًقا، 
)ولكن  برسعة  نفسه  ليفرض  السورية،  السياسية  واملعارضة  للثقافة  تاريًيا  واملميز 
بيان  يف  جتسد  ما  )وهو  دمشق  إعالن  وثائق  عىل  طويل(  داخيل  رصاع  دون  من  ليس 
التوضيحات(، والذي أقر يف حينه بإمجاع املشاركني يف اإلعالن أيًضا. وبعد هذا، ونتيجة 
لرصاع داخيل ليس أقل طواًل وال إهناًكا، عادت »صيغة توفيقية إىل حد ما« بني البيان 
األول وبيان التوضيحات، لتتجسد يف »الوثيقة السياسية« الصادرة عن املجلس الوطني 

املوسع، ويفرتض أهنا حسمت اجلدل )من حيث اجلوهر( بني الوثيقتني السابقتني.
التاريية  املواقف  إىل  االعتبار  وإعادة  الّرجل«  »رّدة  التوضيحات  بيان  شكل  لقد 
ملعظم القوى الوطنية السورية، عىل حساب القوى احلديثة العهد بتوجهاهتا السياسية، 

واملتأثرة باخلطة األمريكية الراهنة ومرشوعها للمنطقة.
األسئلة، ثالثة وأربعة ومخسة وستة:

إعالن  »ائتالف  هي  دمشق  إلعالن  املوسع  الوطني  املجلس  أقرها  التي  التسمية 
املقدسة، وحامية  إىل منطقتنا مشحونة بوعي زائف الستعادة )األرض  املتعاقبة  الصليبية  الحمالت  )))) جاءت جامهري وجيوش 
الصليب). يف ما كان الهدف التاريخي هو حل أزمة الجوع والفقر املدقع الذي ساد أوروبا تلك اآلونة، عرب وراثة الرثوات الهائلة 
لإلمرباطورية اإلسالمية املتهالكة! وانخرطت جامهري البعث يف سلطة آذار/ مارس بهدف تحقيق الوحدة والحرية واالشرتاكية، ليتبني 
أن ما خدمته فعليًا هو حل املسألة الزراعية، برضب اإلقطاع وتوزيع األرض عىل الفالحني. ومن ثم متهيد األرض موضوعيًا لقيام نظام 
رأساميل راسخ )بحامية الدكتاتورية) ومتخلف طبًعا، عىل حساب أي فعل وحدوي أو اشرتايك، وعرب مصادرة شاملة للحرية! )أي 

العكس متاًما من شعارات البعث!).
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دمشق للتغيري الوطني الديمقراطي«. وكلمة ائتالف كام تفهم وكام هو واقع احلال، تشري 
إىل حالة من التفاهم واالتفاق بني قوى وشخصيات، عىل هدف سيايس مشرتك أو أكثر 
من هدف، وعىل درجة من الرتابط وتنظيم العالقة واملركزة بني خمتلف األطراف، أقل 

ضبًطا وأكثر حرية من اجلبهة أو التجمع.
وقد أنجز املجلس الوطني املوسع:

ونشطاء  قوى  بني  مشرتًكا  قاساًم  تشكل  أن  هبا  يفرتض  سياسية  وثيقة  إقرار  أ- 
وبكيفية  اإلعالن  بأهداف  املتعلقة  والربناجمية  السياسية  توجهاهتم  يضبط  االئتالف، 

حتقيقها أو التقدم عىل طريقها.
ب- وثيقة تنظيمية والئحة داخلية تقرر دجمهام لتصريا وثيقة واحدة، تنظم العالقات 
جلان  )أعضاء،  موقع  كل  يف  وناشطني  اإلعالن  هيئات  خمتلف  بني  التنظيمية  والبنية 
داخل  وذلك  املهام،  خمتلفة  ختصصية  وجلان  وطنني  جملس  رئاسة  عامة،  أمانة  مناطق، 
وحتكم  لإلعالن  وموقع  هيئة  كل  صالحيات  الوثائق  وتوضح  وخارجه(،  الوطن 

العالقة بينها.
واملواقف  اآلراء  إعالن  يف  وقواه  ناشطيه  حرّية  دمشق«  إعالن  »ائتالف  يصادر  ال 
الرأي  صاحب  ويكون  تلك.  أو  املسألة  هذه  يف  االئتالف  موقف  عن  املتاميزة  اخلاصة 
االئتالف يف حتمل  يشاركه  رأيه اخلاص. وال  أو حزًبا( مسؤواًل عن  )ناشًطا  املخالف 
هذه املسؤولية. كام يظل حق الرد واملناقشة حمفوًظا للناشطني واألحزاب األخرى، كام 
هليئات اإلعالن املختلفة. ويعد هذا جزًءا من حرية الرأي والتنوع الفكري والسيايس يف 

واقع االئتالف نفسه.
باسمه  رسمًيا  التحدث  عن  املسؤولة  وحدها  هي  املعنية  االئتالف  هيئات  أن  إال 
وعن حتديد مواقفه من خمتلف القوى والشخصيات واألحداث السياسية. لقد حددت 
األمانة العامة لالئتالف موقًفا واضًحا يرفض اّدعاء مأمون احلميص متثيله لإلعالن أو 
حددت  كذلك  وترصحياته،  حتركاته  مسؤولية  وحده  يتحمل  فهو  ثم  ومن  به.  عالقته 
فيها،  املنخرطني  املسلمني  اإلخوان  العامة موقفها من )جبهة اخلالص(، ومن  األمانة 
يف  يشارك  من  هناك  كان  وإذا  اجلبهة(،  بتلك  لإلعالن  عالقة  )ال  أن  أوضحت  حيث 
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ائتالف إعالن دمشق ويقيم صالت معلنة أو غري معلنة مع هذا الطرف أو ذاك، فهو 
بذلك يعرب عن نفسه، وال مسؤولية لالئتالف عن صالته أو ترصحياته.

السؤاالن السابع والثامن:
يف  األمام  إىل  رئيسة  خطوة  يكون  أن  املوسع  الوطني  املجلس  النعقاد  يمكن  كان 

مسرية ائتالف إعالن دمشق، لو مل تعرتضه مشكلتان مهمتان:
التي  الوطني  املجلس  تركيبة  هي  سياسًيا  واألهم  حدوًثا  األسبق  وهي  األوىل: 
والسياسية، من  األيديولوجية  األلوان  مع مشتقاته، من  لون واحد  تقريًبا  عليها  طغى 
التنظيم أو ذاك، وهم  »املستقلني«. وواقع احلال أن معظمهم حزبيون سابقون يف هذا 

وإن كانوا مستقلني تنظيمًيا، فإهنم غري ذلك أيديولوجًيا وسياسًيا.
أما كيف حدث ذلك، فال مكان هنا للتفاصيل، لكن من الرضوري وامللزم توجيه نقد 
عميق وحازم للعقلية التي عملت عىل توليف هذه الرتكيبة التي ال تعرب إال عن رشحية 
للمجلس  من رشحوها  ومقاصد  توجهات  تتناسب  السوريني،  الناشطني  من  حمدودة 
العامة  األمانة  يف  املشاركة  األخرى  القوى  إىل  نفسه  واحلزم  بالعمق  النقد  يوجه  كام 
السابقة، والتي سمحت بحدوث ذلك )مل يكن الرتشيح والقبول سوًيا، بل تم بموافقة 
أعضاء األمانة العامة عىل كل مرشح، كقاعدة قد يكون هلا استثناء نادر!( والتي مل تقدم 
مرشحني آخرين من »املستقلني« ذوي ألوان سياسية وأيديولوجية أخرى، لتحقيق متثيل 
أوسع طيف ممكن من الناشطني السوريني، ولتثقيل متثيل طروحاهتا وخطها يف املجلس.

عملًيا،  ترمجته  عن  لعجز  أم  هذا(،  نظن  )وال  بأمهيته  جهاًل  األمر  هذا  تم  وسواء 
فالنتيجة بالغة السوء يف احلالني، وداللتها ليست أقل سوًءا.

املختلفة يف  لتمثيل األحزاب واالجتاهات  املسبق  التوافق  مبدأ  وبالرتافق مع جتاوز 
املجلس  يف  االنتخاب  مبدأ  واعتامد  حزب،  لكل  ختصص  مقاعد  عرب  العامة،  األمانة 
بدياًل من ذلك، ملمثيل األحزاب وللمستقلني عىل حد سواء)14(. )وهذا خطأ منهجي يف 

)))) توافقت األمانة العامة السابقة عىل استثناء مدهش لهذه القاعدة، حني خصصت ثالثة مقاعد مسبًقا للقوى الكردية واآلثورية.. 
فلامذا مل يحرتم متثيل االتجاهات والقوى الحزبية األخرى بالطريقة نفسها؟! شتاء وصيف تحت سقف واحد؟
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التحالفات التي ال تستهدف أن تصري حزًبا، والسيام يف املراحل األوىل لوجودها حيث 
يشكل التفاهم والتواثق والقبول املشرتك رشوًطا الزمة ال غنى عنها لرتسيخ التحالف 
وتثبيت أقدامه وروابط املشاركني فيه(، باإلضافة طبًعا ملا يمكن افرتاضه من مناورات 
انتخابية وتوافقات مسبقة بني بعض األطراف يف االئتالف حول الرتشيحات، فقد أدت 
تركيبة املجلس السابقة وكل ما ذكر آنًفا، إىل استبعاد فعيل ملمثيل حزب االحتاد االشرتاكي 
العريب الديمقراطي وحزب العمل الشيوعي عن التمثيل يف األمانة العامة، وقد تزداد 
خلفية ما حدث وضوًحا حني نشري إىل عبارات تكررت كثرًيا عىل السنة بعض قيادات 
»التيار الرابح« تقول رصاحة »أنه جيب »تلقني« االحتاد االشرتاكي وحزب العمل درًسا، 
وأن ذلك سيكون عرب »إغراق املجلس باملستقلني«، وأن أولئك القياديني قد )تعبوا من 
»غرور« االحتاد االشرتاكي وسعيه لتمثيل متميز له يف هيئات اإلعالن القيادية، كام تعبوا 
من حزب العمل ومناقشاته وتدقيقاته التي ال تنتهي، إلخ(. وقد راهن بعضهم كام بدا 
واضًحا يف عقب عقد املجلس عىل أن »يمرر« احلزبان النتائج املرتتبة عليه، لكن هذا مل 

حيصل فكان الوضع - املأزق الراهن، ثمرة كل ما سبق.
بمحض أن ظهرت نتائج انتخابات األمانة العامة، كان رأي رئاسة املجلس الوطني، 
والذي بلغت به األمانة العامة يف اليوم التايل مبارشة، هو: »أن نتائج االنتخابات هتدد 
بذل كل جهد  العامة  األمانة  إىل  ويطلب  أوقعته يف ورطة عميقة.  قد  وأهنا  االئتالف، 
لتداركها، ولتصحيح األوضاع مع حزيب االحتاد االشرتاكي وحزب العمل«. وها نحن 
اليوم نواجه مشكلة عميقة حًقا، وستكون هلا تداعيات بالغة السوء ما مل جتر معاجلتها 
النتائج فحسب، بل حتض ضد األسباب واملامرسات )من  بصورة شاملة، ال تصحح 
نرجو  وما  حالًيا،  عليه  العمل  جيري  ما  وهو  هنا،  إىل  أوصلتنا  التي  األطراف(  خمتلف 

نجاحه.
أما املشكلة الثانية التي اعرتضت طريق تثمري اجتامع املجلس الوطني املوسع، فقد 
بدأت بعد املشكلة األوىل بنحو أسبوع، ومل تكن مستبعدة من حيث املبدأ، وهي رّد النظام 
عىل االجتامع باالستدعاءات واالعتقاالت، لكن هذا الرّد جاء يف احلقيقة شديد القسوة 
والتطرف، وشكل نقلة بالغة السلبية يف موقف النظام من »حرية األمر الواقع« التي كان 
يتغاىض عنها، وعودة إىل سياسات البطش التي كانت معتمدة يف بعض املراحل السابقة، 
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وبالرضورة فقد أدت هذه االعتقاالت إىل تغذية مناخات اخلوف واالنكفاء التي يعرفها 
السوريون جيًدا. وال حيتاجون إالّ إىل تذكري رمزي هبا، ليعيشوها جمدًدا! كام أدت أيًضا 
إىل إضعاف هيئات االئتالف، وال سيام املركزية منها، وإعاقة عملها إىل حد بعيد. )لقد 
اعتقل ثالثة من مخسة أعضاء يشكلون هيئة رئاسة املجلس الوطني، واعتقل ثامنية من 
أصل سبعة عرش عضًوا يشكلون األمانة العامة، بمن فيهم رئيسة املجلس، ورئيس هيئة 

الرئاسة يف األمانة العامة(.
وبالنتيجة، فإن عقد املجلس الوطني املوسع قد متخض عن عدد من النتائج اإلجيابية 
أوالمها  أزمتني؛  إىل  آنًفا(  عرض  ما  )وفق  هبا  تم  التي  بالكيفية  أدى  ولكن  األكيدة، 
يف  متثلت  خارجية،  وثانيتهام  ومعنوًيا،  وتنظيمًيا  سياسًيا  األمهية  كبرية  وهي  داخلية، 
السياسة املستجدة للنظام جتاه اإلعالن، وهي هتديد مصريي لوجود االئتالف وفعاليته.
)وليس  بأخرى  أو  بطريقة  معاجلتهام  النجاح يف  األزمتني، وعدم  استمرار  ويشكل 
السياسية  القوى  االئتالف، ومستقبل  باالئتالف وحده( هتديًدا ملستقبل  األمر مرهوًنا 
السورية القائمة اليوم، كام سيؤثر عىل مستقبل الوضع السيايس السوري عموًما بطرق 

متنوعة، ليس فيها ما هو إجيايب.
وثمة  لعضويتهام،  )وليس  لنشاطهام  العمل  وحزب  االشرتاكي  االحتاد  جتميد  أما 
فرق مهم بني احلالتني( فقد شكل إنذاًرا قاسًيا لالجتاه املسيطر يف األمانة العامة بصورة 
خاصة، وقد جّرب البعض لوهلة جتاهل ذلك اإلنذار أو التقليل من أمهيته، لكنه كان 
الوضع  مصاعب  عىل  فيفتحهام  بعد  من  ليعود  الواقع،  قسوة  عن  عينيه  يغمض  كمن 

امللموس التي جرب أن هيرب منها إىل وهم ما.
يشكل جتميد النشاط كام جيب فهمه رسالة مزدوجة: حتتج بصورة جدّية متاًما عىل 
الباب  وترتك  جهة،  من  عقده،  عنه  تكشف  وما  املوسع  الوطني  املجلس  يف  جوانب 
مفتوًحا للحوار »ومعاجلة األوضاع« من جهة ثانية. وتتوقف تطورات هذا الوضع كام 
هو واضح عىل نوايا ووعي وممارسة كل األطراف املعينة باألزمة. كام تشكل يف الوقت 
نفسه اختباًرا ملدى نضج الوعي السيايس والتحالفي للمعارضة السورية الديمقراطية، 
وما إذا كان قد وصل إىل مستوى يمكنه من معاجلة وضع مشكٍل كهذا، بصورة تنقل 
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السوري(  الشارع  ثم  )ومن  السياسية  النخب  ثقة  وتعزز  األمام،  إىل  بمجملها  احلركة 
بقيادات االئتالف واملعارضة عموًما، وبجدارهتا بقيادة، أو عىل األقل باملشاركة يف عملية 
االنتقال التي حيلم هبا ويتمناها السوريون معظمهم، نحو نظام حكم وطني ديمقراطي، 

أو أقله نحو الظفر باحلريات السياسية التي طاملا ظمئ الناس واشتدت حاجتهم إليها.
أصاًل  املهزوزة  الثقة  من  الباقية  البقية  األرجح  فسيقوض عىل  ذلك،  الفشل يف  أما 
احلاجة  زمن،  بعد  يكن  وإن  وفشلها،  بانحسارها  وسيخلق  وجدارهتا،  القوى  بتلك 
لبلورة بدائل منها ومن الرموز املسؤولة فيها، كام لبلورة بديل من ائتالف إعالن دمشق 

نفسه.
السؤاالن التاسع والعارش:

جاءت قرارات التجميد نتيجة سلسلة طويلة من اخلالفات ذات املكونات السياسية 
املجلس  يف  »االنتخابات«  وقائع  وكانت  الئتالف،  قوى  بني  والتنظيمية  والربناجمية 
الوطني املوسع حلقتها األخرية احلاسمة، بام كشفته من رشوخ يف االلتزامات املتوافق 
عليها، وما سببته من أذى لروح التواثق والشفافية الرضورية كل الرضورة يف ائتالف 
من هذا النوع، وال سيام يف مراحله األوىل وقبل ترسخه ومتتن العالقات بني أطرافه، ومل 
تفعل االعتقاالت )شأهنا دائاًم( سوى إرباك الساحة، وتقييد حرية وفاعلية أطرافها يف 
للنقد واخلالف(. فاجلميع  تباداًل  أو  توافًقا  تباعًدا،  أو  )تقارًبا  السيايس  متابعة نشاطها 
املعتقلني  عن  الدفاع  ويصري  منه،  فيبطئ  نشاطه،  أولويات  يغري  االعتقاالت  ظل  يف 
واحلرص عىل عدم زيادة أعدادهم اهلم األول املشرتك بني كل اإلخوة املتخاصمني وغري 

املتخاصمني.
الوعي  من  معينة  ملستويات  جديًدا  باًبا  تفتح  أهنا  أيًضا  االعتقاالت  مساوئ  ومن 
أو  فالن،  دون  فالن  اعتقال  أسباب  حول  والشبهات  الشكوك  إلثارة  واملصالح، 
وخطط  بإرادة  رهنًا  ليس  االعتقال  وكأن  إلخ،  ذاك،  دون  الطرف  هذا  استهداف 
واستهدافات أجهزة القمع )أمنًيا وسياسًيا( بل بإرادة الضحايا واملرشحني ألن يصريوا 
ضحايا! أو كأنه تعميق الشكوك وزعزعة الثقة بني أطراف املعارضة، ليس هدًفا دائاًم 
للنظام، يعمل خلدمته حتى عرب توجيه االعتقاالت بالصورة التي تعمقه وتزيد طينه بلة.
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لقد شكلت االعتقاالت األخرية تصعيًدا حاًدا ضد املعارضة السورية عموًما، وضد 
قمعية  خطوات  مجلة  إىل  تضاف  كخطوة  تأيت  بدورها  وهي  خصوًصا،  دمشق  ائتالف 
سبقتها، يالحظ تزايدها وتوسعها عاًما بعد عام، وكأن العهد اجلديد يعود ببطء ولكن 
يف  خاصة  بصورة  هذا  ويالحظ  القديم،  للعهد  الشامل  القمع  سياسات  نحو  بثبات 
التعامل مع اإلعالم بمختلف أدواته، وال سيام منها اإللكرتوين، حيث يتصاعد حجب 
املواقع السورية أو املهتمة بالشأن السوري، ويف نشاطات املراقبة والرصد للناشطني يف 

خمتلف احلقول، وأخرًيا يف توسيع االعتقاالت واملعاملة السيئة جًدا للمعتقلني.
هل قدح نجاح عقد املجلس الوطني زناد االعتقاالت، أم إن ما بدا وكأنه تغري يف 
اللون السيايس لرتكيبة األمانة العامة وجتميد قوى معينة لنشاطها هو ما فعل ذلك؟ أم 
الذي  »الرشخ«  بأن  القول  يمكن  لكن  متنوعة،  أجوبة  حتمل  أسئلة  مًعا؟  األمران  مها 
التناقضات،  عىل  ليلعب  للنظام  »إغراًء«  شّكل  يكون  قد  االنتخابات،  نتائج  كشفته 

والضغط عليها بالقمع، ومن ثم إضعاف املعارضة ككل تنظيمًيا وسياسًيا.
قيادة  يف  مسؤولة  مواقع  حتتل  أهنا  جيمعها  ما  فأهم  اآلن،  حتى  املعتقلة  الشخصيات  أما 
وثمة  العامة(  األمانة  نصف  وحوايل  الوطني  املجلس  رئاسة  نصف  من  )أكثر  االئتالف 
تقديرات بأن هناك مطلوبني لالعتقال من السوّية نفسها، وليس مستغرًبا أن يكون النظام قد 
اختذ قراًرا بإهناء ائتالف إعالن دمشق، كام سبق له وأهنى ظاهرة املنتديات وغريها. ومن ثم 
فإن أي حماولة )لتصنيف( املعتقلني سياسًيا، لن تكون سوى خدمة )لتكتيك( القضم التدرجيي 
االجتاه  أما  غريه،  من  أكثر  مستهدف  الفالين  االجتاه  أو  الطرف  بأن  باإلحياء  اإلعالن،  لقوى 

الفالين فمستهدف أقل، وبالنتيجة سيقول آخر الضحايا: أكلت يوم أكل الثور األبيض. 
السؤاالن احلادي عرش والثاين عرش:

اتصفت البورجوازية السورية تاريًيا بأهنا ذات ثقافة جتارية وروحية رخوة ومساومة. 
ليس من صفاهتا اإلقدام )بحيث ختوض رصاًعا مكلًفا ضد نظام قمعي قوي( وال املبدئية 
)بحيث تتبنى ثقافة وقياًم تصطدم بحدة مع جوانب من الثقافة والقيم الدينية السائدة، 
تاريها  مل تنجب خالل  الربجوازية  أن هذه  يبعث عىل األسف  مثاًل(، ومما  كالليربالية 

رشحية تدفعها مصاحلها لتبني قيم الليربالية أو غريها من االجتاهات الفكرية احلديثة.
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السابقة، ورياض سيف واحد  للقاعدة  أفراد قليلون يشكلون استثناء  بالتأكيد  ثمة 
منهم، بل هو أبرزهم يف احلقيقة، منذ عقود. وباملقابل، فقد تعايشت الربجوازية السورية 
مع شتى أنظمة احلكم املتعاقبة، وفّضل من مل يرد التعايش أن يغادر البالد مع أمواله، 
رياض سيف  مثال  )انظر  دًما.  وربام  مااًل وحرية  يكلفه  يواجه ويوض رصاًعا  أن  ال 
الذي يستحق بجدارة لقب مناضل، برصف النظر عن االتفاق أو اخلالف مع آرائه(. 
وتعايشت هذه الربجوازية بخنوع مع نظام حكم حافظ األسد، وها هي اليوم تتزاوج 
بتسارع  البالد  تقود  التي  االقتصادية  السلطة  يف  احليز  كامل  حتتل  وتكاد  بنجاح،  معه 
خميف نحو التكيف مع رشوط صندوق النقد الدويل والنظام الرأساميل العاملي، وحيث 

حيكم »قانون السوق« يف »سورية اليوم« بسلطة شبه مطلقة.
بناء عىل ما كل ما أوردناه يمكن القول إنه ال يوجد »ليربالية« يف سورية، ال باملعنى 
الراهنة والسابقة أكثر ليربالية  باملعنى السيايس، ويف احلقيقة فإن السلطة  االجتامعي وال 
من  وهي  حتديًدا،  االجتامعي  باملعنى  املجتمع،  من  مهم  قطاع  ومن  الربجوازية  بقية  من 
الليربايل  احلكم  لشكل  النقيض  جتسد  حني  يف  عملًيا،  االقتصاد  ليربالية  نحو  البلد  يقود 
سياسًيا،  )ليربالية(  تبدو  سورية،  يف  سياسية  وطروحات  أصوات  ثمة  بدكتاتوريتها. 
السياسية  االجتاهات  من  غريها  عن  أو  املاركسية  عن  مرتدين  أصوات  حقيقتها  يف  هي 
)وعذًرا  يل  يبدون  املاركسيون  هؤالء  كذلك(.  ليس  النادر  )بعضها  واأليديولوجية 
للتشبيه( كاألعراب الذين كفروا بإهلهم الذي خذل أمانيهم ودعواهتم، )فأكلوه(، وعبدوا 
إهلًا غريه! هي ظاهرة ارتداد إًذا، موجودة يف سورية ويف كثري من بلدان العامل، بعد اهنيار 
دول املنظومة السوفياتية السابقة وتفرد القطب األمريكي بالعامل، وقد أوصلت بعضهم 
ليس إىل تبني الليربالية فحسب، بل إىل الليربالية املتوحشة، يف ردة فعل عنيفة ومتطرفة 

عىل ماضيهم وتاريهم وقناعاهتم السابقة التي باتوا يروهنا أوهاًما وطوباويات.
مع  لينسجم  اسمه  وتغيري  وثائقه  بتجديد  بوضوح  قام  حزب  التقدير  ويستحق 
توجهاته اجلديدة املوصوفة بأهنا ليربالية، يف حني يبدو مفارًقا بصورة طريفة أن آخرين 
التغيري العميق الذي طال تفكريهم وخطاهبم، مازالوا حيتفظون  )قوى وأفراد( ورغم 
االشرتاكية  بأوصاف  واملدبجة  الراهنة.  لتوجهاهتم  متاًما  املناقضة  القديمة  بأسامئهم 

والثورية وغريها مما فات أوانه بالنسبة هلم.
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يبدو يل، وأرجو أن أكون خمطًئا، أن هذه »الليربالية« ليست سوى فطر يظهر وينمو 
برسعة يف املناخ املناسب له، متغذًيا عىل األجزاء املتحللة من أشجار أو نباتات ماتت، 

ثم يذوي بالرسعة نفسها مع تغري املناخ، أو نفاد غذائه.
وبالتايل فاألمر عندنا ويف كثري من البلدان املشاهبة، وال سيام العربية منها، ظاهرة بال 
جذور اجتامعية حملية. هلذا تبدو وكأهنا جمرد حالة من »التساوق أو االنجراف« مع موجة 
نتيجة حالة ووضع  بالعامل، وليس  األمريكي  والتفرد  السوفيايت  االهنيار  نتيجة  تولدت 

اجتامعي - سيايس داخيل.
وأرجو أن يكون واضًحا متاًما أن كل ما سبق ال يمس يف قليل أو كثري صدق وجّدية 
مناضلني كثريين يف هذا االجتاه، يف سعيهم ونضاهلم ألجل الديمقراطية التي هي اهلدف 
املشرتك الذي جيمع املؤتلفني حول إعالن دمشق، وال يشكك يف نواياهم وصالبتهم، 
وإن كان ينتقد الظاهرة وحياول حتليلها، وما أرجوه حًقا هو أن يتعمق يف سورية وعي 
وثقافة ليربالية أصيلة وراسخة، وأن يكون »لليرباليني« احلاليني دورهم اإلجيايب يف ذلك.
أما احلديث عن »توجه جديد إلعالن دمشق نحو النيوليربالية« فليس دقيًقا، فتوجه 
االئتالف قبل املجلس وبعده ليس كذلك، بداللة الوثيقة السياسية التي أقرت كناظم 
للتوجه السيايس لالئتالف. علاًم أن التوجه »الليربايل« موجود كصوت من األصوات 
املؤتلفة يف اإلعالن، قبل املجلس ويف أثنائه وبعده. وهو مل يزدد وزًنا ومل يكسب مجهوًرا 
بالقيادة،  الليربايل  أنه تفرد لالجتاه  انتخابات املجلس قادت إىل ما يبدو  جديًدا، إال أن 
ليعود جتميد بعض القوى لنشاطها، ومن ثم االعتقاالت األخرية، لتخلط األوراق من 
جديد، وتضع االئتالف بمجمله أمام حتديات كربى، سبق توضيحها، وتطغى أمهيتها 

ورضورات معاجلتها عىل كل يشء عداها.
ائتالف دمشق ليس حزًبا موحًدا ومنضبًطا، هو حتالف ما زال هًشا، ويتعني أن تعرب 
هيئاته املسؤولة عن ما هو مشرتك ومتفاهم عليه بني القوى املؤتلفة. وإذا أعتقد اجتاه أو 
طرف ما أنه إذا »سيطر عىل القيادة« فسيتمكن من توجيه االئتالف حيث يشاء، فذلك 
خطأ قاتل، ألن أي طرح أو حترك سيايس ال يتم ضمن اهلوامش املتفق عليها بني خمتلف 
القوى واألطراف، سيقود بالرضورة عىل رشوخ يف االئتالف، وقد يؤدي إىل تفككه متاًما، 
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وهذا هتديد قائم اآلن ويتوقف عىل نجاح معاجلته وإزالة أسبابه مستقبل االئتالف ذاته.
من جهة أخرى، ثمة أحزاب أو شخصيات تتحدث بلغة ومفهومات وتقدم أفكاًرا 
أو  )اخلارج(  دعم  الطرح  هذا  مثل  هلا  سيجلب  فهل  خارجًيا،  »نسّوقها«  أهنا  تظن  قد 
)رشعيته(؟ أعتقد أن ما تبايل به السياسة والرصاع السيايس، إن يف الداخل أو اخلارج، 
إنام هو وزن احلركة وحجم مجهورها وتنظيمها وقدرهتا عىل الفعل يف ساحتها. فهذا هو 
ضعيف  أو  مفتقد  كله  وهذا  سواه،  وليس  واخلارجية،  الداخلية  )الرشعية(  يضفي  ما 
جًدا لدى كل األحزاب السورية، ومن هنا تنبع أمهية إضافية الئتالف إعالن دمشق، 
حيث يملك فرصة أكرب من كل ما عداه اليوم يف سورية، خللق وزن فعيل عىل األرض، 
يتعذر عىل النظام جتاهله، كام يتعذر عىل اخلارج ذلك. هذا إذا أحسن االئتالف معاجلة 
مشكالته وتعزيز قواه وشعبيته، وتوسيع منافذه ليستقطب مزيًدا من القوى واالجتاهات 

السياسية املتحفظة عليه هلذا السبب أو ذاك.
السؤاالن الثالث عرش والرابع عرش:

املستقلة، ألعضاء  الشخصيات  التي متت عىل أساسها دعوة  أترك مسألة )املعايري( 
األمانة العامة السابقة التي تولت هذا األمر.

أما انتخابات املجلس الوطني األخرية، والتي مل تشارك يف اإلرشاف عليها أي جهة 
مسؤول  ومن  القول  فأستطيع  جًدا،  مفهومة  عملية  ألسباب  االئتالف،  عن  مستقلة 
شارك يف تنظيم عملية االنتخاب واإلرشاف عليها، إهنا جرت بنزاهة وحرّية تامة، ومل 
تكن هناك أي حماولة للتزوير، كام مل حيتج أي من املشاركني يف املجلس عىل وقائعها أو 

سريها أو فرز األصوات أو النتائج.
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العزوف عن السياسة)15)

عودة السياسة إىل املجتمع.. عودة املجتمع اىل السياسة 

حوار مع عبد العزيز اخلّي
 السؤال األول: أمتنى من وجهة نظركم تقديم توصيف خمترص للواقع الراهن )العريب 

عموًما والسوري خصوًصا(؟
تواجه املجتمع السورّي )والعريّب عموًما( جمموعٌة واسعٌة من القضايا الكربى التي 
تشكل كل منها حتّدًيا كبرًيا. من قضّية وحدة الرتاب الوطنّي إىل قضّية السيادة الوطنّية عىل 
مقّومات الوجود السيايّس واالقتصادّي للّدولة واملجتمع، إىل مجلٍة من القضايا القومية 
الوحدة  ومشكلة  القومّية  التجزئة  قضّية  الصهيويّن،  واخلطر  فلسطني  قضّية  الكربى: 
العربّية املنشودة، وهكذا وصواًل إىل هتديداٍت تطال اهلوّية الوطنّية والقومّية والثقافّية، 
االجتامعي  االندماج  وقضّية  وجوهه،  بكّل  والتخّلف  التنمية  حتّدي  إغفال  دون  من 
الداخيل للمجتمع وجتاوز االنقسامات أو الرشوخ العمودّية يف املجتمع )دينّية، قومّية، 
سياسّيٍة  وحتدّياٍت  قضايا  وثّمة  املجتمعية.  للوحدة  هتديًدا  تشّكل  ال  بحيث  طائفّية( 
احلكم  شكل  كقضّية  املجتمع،  عىل  الشديد  وضغطها  بحّدهتا  متتاز  أخرى،  طبيعٍة  من 
االستبدادي والدستور املفّصل بام يناسبه وثّمة طغيان السلطة التنفيذّية وال سّيام األمنّية 
عىل السلطتني الترشيعّية والقضائّيًة وثّمة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وأجهزهتا 

املختلفة كام ينخر القوانني والقيم وبالتايل املجتمع.
وال بّد من ذكر قضية تزايد وتسارع الفرز الطبقّي الذي يؤدي إىل توليد نخبٍة طبقّيٍة 
ضّيقٍة بالغِة الثراء، يف مقابل ازدياد تدهور الرشوط املعيشّية لقطاعاٍت وطبقاٍت اجتامعّيٍة 

تزداد اتساًعا.

)))) العدد ))-)) عدد خاص - مجلّة مقاربات.
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بالبطالة  املهّددة  الشاّبة  األجيال  كأزمات  أيًضا،  أخرى  أساسّيٌة  مشكالت  وثّمة 
واملضطّرة للهجرة، ووضع املرأة وعدم نيلها حلقوقها القانونّية واالجتامعّية التي تساوهيا 
بالرجل ومشكلة تدهور البيئة املتفاقم وهتديد اجلفاف والتصّحر والتلّوث، وغري ذلك 
واالجتامعّية  االقتصادّية  التاريّية  التحّديات  من  الكبري  احلشد  هذا  من  الرغم  وعىل 
الندوة حتديًدا، فإّن املفارقة كبريٌة حًقا،  والسياسّية والثقافّية، ومن زاوية موضوع هذه 
يتالءم مع  بام  أنه ال يرتتب عىل ذلك حراٌك سيايسٌّ واسٌع ومتنّوٌع ونشيٌط،  نرى  حني 

اّتساع وتنّوع وأمهّية القضايا - األزمات املذكورة آنًفا.
إذ يفرتض املنطق البسيط واحلّس العاّم أن تؤدي هذه القضايا دور الدوافع القوّية 
والشديدة الفعالّية لتوليد حراٍك فكرٍي وسيايسٍّ واجتامعيٍّ ال ينقطع، وأن يرى املراقب 
وحّل  معاجلة  ملحاولة  تتصّدى  ومرشوعات  وبرامَج  وأفكاٍر  لتصّوراٍت  كبرًيا  زمًخا 
اجلامعات  لتنظيم واستقطاب  تنقطع  يرى حماوالٍت ومساعَي ال  العالقة، وأن  القضايا 
إىل  ا  اندفاعه  يرى  وأن  وجمتمعيًّا،  ونقابيًّا  سياسيًّا  لتأطريها  املصلحة،  ذات  والعنارص 
الدؤوبة يف فعالّيٍة سياسّيٍة ال تتوّقف، لتسهم يف خلق  اليومّية  النشاط واملامرسة  ساحة 
التي  الشؤون  ملختلف  واقتصادية  وثقافية  وقانونية  سياسّيٍة  ومعاجلات  سيايسٍّ  وضع 
هتّمها. ولكّن الوضع ليس كذلك أبًدا، بل إّن احلياة والفعالّية يف خمتلف احلقول املذكورة 
تكاد تنحرص يف دائرتني، إحدامها كبرية باملعنى النسبّي، هي دائرة النظام والقوى امللحقة 
ا باملقارنة، هي دائرة قوى املعارضة املنظّمة وشبه املنّظمة، ومن  به، واألخرى صغريٌة جدًّ
خصائص الوضع السورّي أّن العالقة بني الدائرتني تكاد تكون معدومًة، وأهّم أشكال 
هذه العالقة وأكثرها استمراًرا ودأًبا، هو حماولة الدائرة األوىل ابتالع الثانية وإحلاقها هبا 
أو تقييدها، أو إلغاء وجودها كلًيا. وال بد من التنويه اىل أن الفّعالية يف أوساط النظام 
كلًيا،  األعىل  للمراتب  األدنى  املراتب  فيها  ختضع  إدارية،  بريوقراطية  بصورة  مؤّطرة 
ويقترص دورها عىل التنفيذ والنشاط يف إطار ما هو مرسوم ومقرر هلا من فوق، وتغيب 
من ثم مبادرة األفراد وفعاليتهم احلرة )سواء يف احلزب احلاكم، أو القوى املتحالفة معه، 
أو النقابات واملؤسسات واهليئات املختلفة للجهاز السيايس، وللدولة، بالقدر نفسه، بام 

يف ذلك هيئات اإلعالم والثقافة(.
أما دائرة القوى والشخصيات املعارضة، بل حتى غري املعارضة ولكن غري السلطوية 



60

دنيا  حدود  تقترص عىل  فعالياهتا  وتكاد  رمزًيا،  يكون  يكاد  فوجودها  نفسه،  الوقت  يف 
كثري  يف  رمزًيا  طابًعا  تأخذ  التي  النشاطات  بعض  إطارها  يف  ومتارس  وجودها،  حتفظ 
من احلاالت، وتقدم من خالهلا أفكار وتصورات ومواقف بشأن هذه القضية أو تلك، 
ويصل األمر إىل طرح برامج عامة ملعاجلة مسألة أو جمموعة من املسائل السابقة الذكر. 
ويندر أن يتجسد النشاط يف فعالية سياسية يف الشارع أو النقابة أو اجلامعة أو املعمل أو 
احلي أو غريها من ساحات الفعل السيايس العام والشعبي، أما النشاط خارج دائريت 
يكاد  فهو  الطرفني،  هذين  عن  املستقلة  الشعبية  املبادرات  وأعني  واملعارضة،  السلطة 
يكون معدوًما متاًما. باملحصلة فإن هذا التساؤل عن عالقة املجتمع السوري بالسياسة، 
تساؤل مرشوع متاًما بل رضوري. يف ظل وجود هذا احلشد من القضايا واألزمات التي 

تتطلب وتستوجب قدًرا هائاًل من الفعل والنشاط السيايس )بأوسع معاين السياسة(.
يف حني يكاد الواقع يقترص عىل فعالية السلطة السياسية احلاكمة، وأدوات حكمها 

حرًصا.
السؤال الثاين: العزوف عن السياسة ظاهرة متفق عليها بني معظم املهتمني بالشأن 

السيايس السوري، متى بدأت هذه الظاهرة برأيكم؟
ال بد أواًل من تسجيل التحفظ عىل تعبري )العزوف عن السياسة( الذي أرى أنه يعطي 
انطباًعا خاطًئا عن الواقع، فالشعب السوري يميل بطبيعته إىل السياسة ويشكل احلديث عن 
الشأن العام والوضع السيايس مادة أساسية مرغوبة دائاًم يف خمتلف اللقاءات االجتامعية، أو 
هكذا كان األمر عىل مدى عقود عىل األقل )العقود السادس والسابع والثامن من القرن 
املايض( واحلقيقة بالتايل هي أن هناك إقصاًء عن السياسة، وتضييًقا شديًدا عىل ممارستها، 

وليس عزوًفا طوعًيا عنها، وهو ما سيتضح الحًقا عند التطرق إىل أسباب الواقع الراهن.
عبد  مجال  نظام  اشرتط  حني   ، عام1958  تتأسس  الراهنة  اللوحة  مالمح  بدأت 
عىل  بذلك  فقىض  السورية،  املرصية  الوحدة  إلقامة  السياسية  األحزاب  حل  النارص 
»اجلهاز السيايس« للمجتمع السوري الذي يتلف عن شقيقه املرصي بأن احلركة فيه 
تأخذ شكل حركة مؤطرة ومنظمة يف أحزاب تقود مجاهريها، وليس شكل حركة عفوية 

شعبية واسعة يقودها زعيم فرد كام هو غالًبا يف التاريخ املرصي.
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الذي رفض  الشيوعي  السلبية تعرض احلزب  وزاد من خطر هذه اخلطوة وآثارها 
حل نفسه، لقمع معمم أودى باآلالف من أعضائه وأنصاره إىل السجون حيث تعرضوا 
اإلخوان  تعرض  كام  احللو(  اهلل  فرج  )الشهيد  االغتيال  حد  وصل  وحيش  لتعذيب 
الواسعة  األوىل  السابقة  باملحصلة  أرسى  ما  بدورهم،  واملالحقة  للتضييق  املسلمون 

للقمع االستثنائي )الذي سيصري هو القاعدة يف مرحلة الثامنينات من القرن نفسه(.
ولإلنصاف التاريي، ال بد من اإلشارة إىل أن قمًعا واسًعا كان قد مورس بحق احلزب 
القومي السوري االجتامعي عام 1954 إثر اغتيال عدنان املالكي، إال أنه كان أقل قسوة 
االنفصال  حكم  أعلن   1962 عام  يف  املرصية  السورية  الوحدة  إبان  عرف  مما  وشمواًل 
األحكام العرفية يف البالد، ومنذ ذلك الوقت حرصت أنظمة احلكم املتعاقبة، حتى اليوم، 
عىل جتديد هذا اإلعالن، وممارسة سلطتها باالستناد إىل حالة الطوارئ الدائمة والشاملة، 
منذ ذلك احلني، أصبح سيف التوقيف العريف والتعذيب والسجن مسلًطا عىل رقاب كل 
املواطنني واملجموعات والقوى واألحزاب واجلمعيات، يف حال اإلقدام عىل أي نشاط 
اجتامعي أو ثقايف أو سيايس أو نقايب أو غري ذلك، إذا رأى النظام القائم يف ذلك النشاط ما ال 
يروق له، وصار كل جتمع يصل إىل ثالثة أشخاص ممنوًعا بحكم منع )التجمعات( ويمكن 
احلكم  عزز  وقد  ذلك.  من  أكثر  هو  ما  وربام  واملنع،  للمساءلة  فيه  املشاركني  يعّرض  أن 
العريف الحًقا بمجموعة من املراسيم والقوانني االستثنائية التي تندرج فيها هتم ضبابية قابلة 
للتأويل وفق هوى السلطة ومصاحلها )مثل: إضعاف الشعور القومي، إهيان عزيمة األمة، 
ترسيب معلومات إىل اخلارج - أًيا يكن هذا اخلارج، عربًيا أو غري عريب، وأيا تكن تلك 
املعلومات تافهة وعديمة القيمة، حتى ولو كانت منشورة يف صحافة النظام وجرى إرساهلا 
إىل صحيفة عربية يف لبنان أو اخلليج!( وتؤدي إىل احلكم بمدد سجن تطول وتقرص )من 
شهور عدة  إىل بضعة سنوات(، إثر حماكامت شكلية أمام حماكم استثنائية معتمدة )املحاكم 
امليدانية حمكمة أمن الدولة املحكمة االقتصادية( دون توّفر فرصة فعلية للتقايض العادل، 
والدفاع وتوثيق التهم وتعليل األحكام! وبلغت هذه األوضاع االستثنائية ذروهتا يف العقد 
التاسع 1980- 1990 حيث صار القمع املعمم واالستثنائي هو القاعدة. وحيثيات ُينظر 
اىل كل فكرة أو مبادرة أو رأي أو نشاط شخيص أو عام، سيايس أو ثقايف أو أديب أو فني أو 
شبايب أو حتى ريايض، بصفته نشاًطا مشبوًها ومعادًيا يستوجب التحقيق واملساءلة )وما 

قد يتبعها(، ما دام قد انطلق من مبادرة أتت من خارج مؤسسات السلطة وأجهزهتا.
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أرقاًما  والتحقيق  والتوقيف  للمساءلة  تعرضوا  الذين  املواطنني  عدد  بلغ  وحيث 
مرعبة بالنسبة للمجتمع السوري )ال تقل أكثر التقديرات تفاؤاًل عن مئة ألف مواطن، 
لتجربة  اآلالف  عرشات  وتعّرض  الرقم(،  هذا  ضعف  من  أكثر  إىل  بعضها  ويذهب 
التحقيق والتعذيب والسجن املديد. وقد حدثت هذه القفزة الواسعة يف شمولية القمع 
 -1977( والسلطة  املسلمني  اإلخوان  بني  والدموي  املسلح  الرصاع  جراء  وقسوته 
1982( والذي أودى باملحصلة بحياة آالف املواطنني، وفتح أبواب القمع املعمم عىل 

ومن  املسلمني  اإلخوان  ال  ليشمل  وبعدها،  املسلحة  املواجهات  أثناء  يف   مصاريعها، 
عدهم  الذين  واملواطنني  واالجتاهات  القوى  كل  أيًضا  ولكن  فحسب،  معهم  حتالف 
النظام )غري موالني( بمن  فيهم أولئك الذين كان هلم مواقف مناهضة معلنة لإلخوان 
املسلمني ومرشوعهم، ولكنهم رفضوا أن يندرجوا يف حلف النظام ويضعوا آللياته يف 
التطويع واإلحلاق )حزب العمل الشيوعي مثاًل(. ومن جّراء ذلك يف مرحلة الثامنينات 
الشارع  وأقيص  متاًما،  السورية  والنقابية  والثقافية  السياسية  احلركة  جتمدت  بالذات 
واملجتمع بكل أطيافه وفعالياته عن ساحات النشاط املستقلة، واحتكرت الساحة متاًما 
من قبل النظام ومؤسساته، وتركت للقوى امللحقة به هوامش شديدة الضيق واهلزال، 
تتحرك فيها، باالنسجام والتوافق مع ما يقرره النظام ويرسمه، حرًصا، وما تزال نتائج 
وتبعات تلك املرحلة الدامية ترخي ظالهلا الثقيلة إىل اليوم عىل واقع املجتمع السوري 
وعىل عالقته بالسياسة، عىل الرغم من  أن مياًها كثرية قد مرت حتت اجلرس خالل ربع 
ومبادرته  املجتمع  عافية  أن  إال  األخريات،  العرش  السنوات  يف  السيام  املايض،  القرن 
املفرتضة، مل ُتستعد بعد، وما زالت عودته إىل حيويته السياسية بحاجة إىل جهد كبري، 
وتطويرات كربى يف الواقع امللموس، ويف اإلطار الدستوري والقانوين الناظم للحياة 
السياسية، السيام أن احلكم العريف ما زال عىل حاله )دستورًيا وقانونًيا( وإىل حد بعيد، 

يف املامرسة.
السؤال الثالث: إىل ماذا ٌيعزى هذا العزوف بنظركم؟

الناظمة  والقوانني  والدستور  حاكمة،  كقوة  ومؤسساهتا  السلطة  مستوى  عىل  أ- 
للمشاركة السياسية.

ب-  األحزاب ومنظامت املجتمع املدين واألهيل.
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السوري  املجتمع  ابتعاد  لظاهرة  احلديثة  التاريية  األسباب  سبق  ما  يف  أوضحنا 
خالف  ثمة  يكن  وإن  حال،  كواقع  عنه  العربية  املجتمعات  ختتلف  )وال  السياسة  عن 
يف الصريوات التي أوصلت اىل هذا احلد أو ذاك( أما إذا طّورنا السؤال الثالث ليصري 
الشديد يف تطوره، فإن جوابنا يكون  البطء  أو  الواقع  سؤااًل عن أسباب استمرار هذا 
للمشاركة  الناظمة  والقوانني  حاكمة،  كقوة  ومؤسساهتا  السلطة  مستوى  عىل  ييل  كام 

السياسية:
 إن استمرار العمل بقانون الطوارئ واحلكم العريف منذ أكثر من مخسة وأربعني  - 1

والثقافية  السياسية  باحلقوق  املتعلقة  الدستور  مواد  تعليق  استمرار  عملًيا  يعني  عاًما 
وحرية الرأي والتعبري للمواطن، ومثلها حقوق التجمع والتحشد واإلرضاب وتأسيس 
التنفيذية،  السلطة  إىل  بالتمتع هبذه احلقوق  السامح  إسناد  إن  إلخ. يف حني  اجلمعيات، 
احلقوق  هذه  مصادرة  إىل  فعلًيا  يؤدي  السيايس،  األمن  أجهزة  إىل  خاصة،  وبصورة 
وعدم السامح هبا إال )لنامذج منتقاة( من املواطنني الذين تطمئن األجهزة املذكورة إىل 
)والئهم( وجتاوهبم معها. األمر الذي يضيق اىل حد بعيد جًدا النشاط السيايس والنقايب 
والثقايف واملجتمعي للمواطنني، حتى يكاد يلغيه، فيقترص كام هو واقع احلال تقريًبا عىل 
من  والتذمر  الشكوى  وعىل  والفنون،  الرياضة  عن  واحلديث  العائلية  الزيارات  تبادل 
كله  وهذا  مسموح،  أنه  املواطن  يقدر  ما  ضمن  السياسية،  واألوضاع  املعيشية  اهلموم 
دون أن نتعرض لنصوص الدستور القائم نفسه، وما ينص عليه من كون حزب البعث 
التي تكرس احتكار السلطة  البنود  القائد للدولة واملجتمع وغري ذلك من  هو احلزب 

السياسية وشكل احلكم القائم بكل خصائصه املعروفة.
عدم إقدام النظام عىل خطوات ملموسة ومؤسسة قانونًيا لفتح األبواب أمام  - 2

قانون أحزاب ديمقراطي جيعل وجود احلركة  حياة سياسية غنية ونشطة، عرب إصدار 
السياسية حممًيا بالقانون، ويوضح ضوابط قيامها ونشاطها، إلخ.

االجتامعية  للمصالح  فعلية  فسحة  يرتك  لإلعالم  قانون  عىل  نفسه  األمر  ويصدق 
املتنوعة واآلراء املتعددة املنبثقة عنها، لتعرب عن نفسها ضمن ضوابط حمددة وواضحة 
)ال بد من اإلشارة هنا إىل أن النظام أصدر منذ سنوات قانوًنا للمطبوعات، جيسد أسوأ 

ما يف احلكم العريف ويكرسه(. 
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كذلك األمر فيام يص قوانني تشكيل اجلمعيات والنوادي الثقافية والفنية املتنوعة، 
إلخ، والتي يشرتط النافذ منها اليوم موافقة األجهزة األمنية املسبقة عىل قيامها.

الثامنينات  مرحلة  إلرث  واملسؤولة  العميقة  املعاجلة  لرضورة  النظام  جتاهل   -3

الثقيل، عرب فتح ملفاته و تصفية متعلقاته املؤملة واملستمرة حتى اليوم، ومعاجلة اجلراح 
كام  لضحاياه،  واإلنسانية  القانونية  األوضاع  وتصحيح  عليه  ترتبت  التي  والكوارث 
جرى يف املغرب مثاًل )حركة اإلنصاف واملصاحلة(، وهو أمر دعت إليه أصوات عديدة، 
إقدام  هذا  من  أسوأ  هو  ما  لعل  و  الشديد،  واالرتياب  الشك  بغري  دعواهتا  تقابل  فلم 
النظام بني فينة وأخرى عىل ممارسات تكاد وظيفتها تقترص عىل التذكري بحضور أجهزة 
القمع، وسطوهتا، واستعدادها لتجاوز كل القوانني واألنظمة واحلقوق املنصوص عليها 

يف الدستور، إذا ما وجدت ذلك مناسًبا.
كملحقات  القضائية  والسلطة  الترشيعية  السلطة  مع  تتعامل  السلطة  زالت  ما   -4

للسلطة التنفيذية من دون احرتام الستقالليتهام املفرتضة ومن دون حماولة جدية لتوفري 
بأن  القول  يمكن  بل  باستقالل،  دورمها  ممارسة  لتمكينهام  املالزمة  والرشوط  املناخ 
العكس هو الذي جرى وجيري، أي العمل لضامن »انضباط« كل من هاتني السلطتني 

بإرادة السلطة التنفيذية.
السيايس  النشاط  وجدوى  بإمكانية  وثقته  املواطن  قناعة  فإن  هكذا  األمر  دام  وما 
نفسه،  البعث  حلزب  املنتمني  املواطنني  قناعة  فيها  بام  جًدا،  ضعيفة  أو  معدومة  ستظل 
تعقيًدا  املسألة  ويزيد  التقدمية(  الوطنية  )اجلبهة  إطار  يف  معه  املتحالفة  األحزاب  أو 
شتى  واجلبهة،  )البعث  نفسه  والثقايف  واإلعالمي  السيايس  جهازه  مع  النظام  تعامل 
للسلطة(،  التابعة  الثقافية  والشخصيات  املؤسسات  خمتلف  الرسمي،  اإلعالم  أدوات 
اخلطط  لتنفيذ  التحرك  عىل  املؤسسات،  هذه  يف  املواطنني  لكل  املسموح  يقترص  حيث 
والتوجهات املقررة هلم، ضمن خطوط محراء يعرفوهنا جيًدا، وأمهها وأكثرها وضوًحا، 
خمتلف  موقع  من  بديلة  تصورات  طرح  أو  اجلدي،  بالنقد  النظام  سياسات  تناول  هو 
واالختالف  واالقرتاح  النقد  ممارسة  املسموح  من  أنه  هؤالء  يعرف  حني  ويف  معها، 
فإنه من  نسبًيا(  االقتصادي )ضمن حدود فضفاضة  أو  الشأن االجتامعي  ما يص  يف 
املحظور متاًما فعل ذلك يف الشأن السيايس ويف احلقيقة فإن مواطنًا ما، لن يستطيع أن 
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يقتنع أو حتى أن يأمل بأن شيًئا مهاًم قد اختلف عن املايض، وأنه يمكن له أن ينخرط يف 
نشاط سيايس ما، دون أن يعّرض نفسه )للمهالك(، ما دام النظام ال يسمح، بل حياسب 
السياسية واإلعالمية والثقافية والنقابية )وهم مضمونو  املواطنني يف أجهزته  ويعاقب 

الوالء( إذا هم جتاوزوا احلدود املقررة هلم.
اليشء،  بعض  املايض  من  أوسع  باتت  قد  احلركة  هوامش  أن  من  الرغم  وعىل 
للمواطن  احلرة  فاملبادرة  نفسه  هو  زال  ما  املبدأ  أن  إال  قسوًة،  أقل  باتت  والعقوبات 
تزال  ما  فوق،  من  املقررة  احلمراء  اخلطوط  ألن  خطرة،  تزال  ما  والنشاط  التفكري  يف 
ترسم من فوق عرفًيا، وليس بموجب القانون، وألن حتديد هوامش احلركة، يتم وفق 
احلاجات السياسية الراهنة للنظام، برصف النظر عن ما ينص عليه الدستور والقانون من 
حقوق للمواطن وما يزال جتاوز تلك اخلطوط يعّرض املواطن بصورة أكيدة للمساءلة 
والتحقيق، وربام بعد ذلك للسجن أو الترسيح من العمل أو غري ذلك من االعتداءات 
عىل حقوقه. بمثل هذه اآلليات واملناخات القائمة، يستمر إقصاء املواطن عن السياسة، 
أو »دفعه للعزوف عنها« أما فيام يص دور األحزاب ومنظامت املجتمع املدين واألهيل 

يف استمرار »عزوف املواطن عن السياسة«، فيمكن قول ما ييل:
إىل حطام  التنظيمية لألحزاب وحوهلا  البنى  الثامنينات  املعمم يف  القمع  1- سحق 

النشاط شاكرة اهلل عىل نجاهتا من  واسع، قسم كبري يف السجون، والبقية انكفأت عن 
االعتقال. وطال تأثري ذلك القمع عموم املواطنني، فتحول املجتمع السوري إىل جمتمع 
للخوف، ال يقدم مواطنوه عىل أي فعل أو نشاط قبل أن يسأل أحدهم نفسه مرات كثرية 

إن كان ذلك سيعرضه لالعتقال أو للضغوط األمنية. 
وقد أصبحت هذه هي القاعدة أيًضا بالنسبة إىل غالبية من عاشوا جتربة السجن وأفرج 
عنهم يف تسعينيات القرن املنرصم عموًما، أصبحت »ثقافة اخلوف« سّيدة املوقف وقدم 
كثري من املناضلني السابقني »قدوة سلبية« لألجيال اجلديدة بعد أن انقلبوا عىل ماضيهم 
وقناعاهتم، بام فيها القناعة برضورة النشاط السيايس، وال سيام املنظم منه أًيا يكن شكل 
الواقع االجتامعي والسيايس نحو األفضل، بل  تغيري  التنظيم، لإلسهام يف حماولة  هذا 
السيايس  النشاط  مغبة  من  رصاحًة  اجلديدة  األجيال  حيذر  بات  هؤالء  من  عدًدا  إن 
املبادرة  »ثقافة اخلوف«، فإن ضعف  فيه! ويف ظل  الكارثية« عىل من يشارك  »ونتائجه 
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طرح  وجتنب  األكيدة،  النتائج  إحدى  هو  املدين،  للعمل  ومؤسسات  مجعيات  إلنشاء 
األسئلة اجلادة عن الواقع االجتامعي واالقتصادي والسيايس يف النقابات واملؤسسات 

واجلامعات واملعامل، بل حتى يف اللقاءات االجتامعية، هو نتيجة أكيدة أيًضا.
وباملحصلة، فإن املجتمع يتشظى، وتفتقد فيه الروابط احلقيقية والعميقة بني األفراد، 
وتتعطل فيه اآللية االجتامعية-التلقائية والواعية لتشكيل اجلامعات، هذا هو واقع احلال 
ولكن  بعيد،  حد  إىل  الواقع  هو  يزال  وما  القريب،  األمس  حتى  السوري  املجتمع  يف 
ليس إطالًقا، حيث إن مظاهر التعايف من هذا الواقع امَلَريض ترتاكم ببطء، عرب األجيال 
اجلديدة، رغم كل العوامل املولدة للخوف واليأس واإلحباط، سواء جاءت من النظام 

أم من األحزاب والقوى والنامذج املعارضة أو التي كانت معارضة.
املواطن  »عزوف  يف  واألهيل  املدين  املجتمع  ومنظامت  األحزاب  مسؤولية  إن   -2

عن السياسة« تكمن بصورة رئيسة يف أهنا خرست معركتها ضد القمع الساعي إلقصاء 
املواطن عن السياسة وتدجينه، وأن بعضها اآلخر قد هزم يف معركته الفكرية والسياسية 
إضافة لذلك، وسواء وقعت هذه اهلزيمة بسبب أخطاء فكرية أو سياسية أو برناجمية، 
أو بسبب الفشل يف مقاومة القمع، أو ألي سبب آخر، فإن النتيجة امللموسة تظل كام 
هي. وقد وّلدت هذه اهلزيمة يأًسا وإحباًطا كبرًيا، تكفل القمع بتحويله إىل خوف ويأس 
مقيم وال يمكن أن نأمل باخلروج من مناخ اخلوف واليأس ما مل يتم بطريقة ما، خلق 
أمل جديد، وحلم جديد، مقنع للجمهور واملجتمع املعني به، إىل الدرجة التي تدفعه 
لالنخراط جمدًدا يف ميدان النشاط السيايس سعًيا وراء حتقيق هذا احللم، عىل الرغم من  
ملن  حيق  فإنه  »اخلوف«،  حتدي  ضمنها  ومن  به،  املحيطة  والتحديات  الصعوبات  كل 
يرغب أن يقول، إنه خرس معركة ومل يرس احلرب، وعليه يف هذه احلال أن يثبت بنشاطه 

وفاعليته والنتائج التي حيققها عىل األرض، صحة ما يذهب إليه يف قوله هذا.
املجتمع  يف  األساسية  السياسية   - األيديولوجية  االجتاهات  بأن  القول  يمكن   -3
السوري )قومية - شيوعية - إسالمية - ليربالية(، فشلت، أو هي مل تنجح حتى اليوم 
عىل األقل يف حتقيق أي من األهداف واملهام األساسية التي رسمتها لنفسها وللمجتمع، 
ولعّل هذا ما يسمح بالقول بأن ثمة أزمة فكر سيايس -اجتامعي عميقة، تعرتض طريق 
سيام  وال  للمجتمع،  مقنًعا  يعد  مل  باألمس  مطروًحا  كان  فام  السوري  املجتمع  تطور 



67

لألجيال الشابة اليوم، وال بد الستعادة الفاعلية السياسية للمجتمع وقواه احلية من نقد 
املرحلة السابقة نقًدا معمًقا وشجاًعا ومسؤواًل، و تعميم هذا النقد عىل كل قوى املجتمع 
املعنية، والتي يتعنّي العمل الستقطاهبا جمدًدا إىل ساحة الفاعلية السياسية - االجتامعية، 
بّد أيًضا من بعد هذا، أو بالرتافق معه، من استنباط احللول واملعاجلات والربامج  وال 
الالزمة يف كل ميدان، لإلفادة من جتربة املايض، وجتاوزها، والتأسيس للمرحلة الالحقة 

يف النشاط والفاعلية السياسية واالجتامعية املنشودة.
الظلم  من  قدر  فيه  يكون  قد  السابقة  التجارب  بفشل  احلكم  أن  من  الرغم  وعىل 
ومهمة،  أساسية  جوانب  بعضها،  أو  التجارب  تلك  يف  إن  حيث  املجحف،  والتعميم 
ما تزال حتتفظ بقدرات كامنة، فكرية وسياسية وتاريية، فإن احلاجة إىل إعادة إنتاجها 
من جديد، يف سياق ومفهومات ولغة وأدوات، ختلصها مما علق هبا من أخطاء وعثرات 
وتواكب مستجدات احلياة والتاريخ، هي رضورة ال بديل منها، إذا ما أريد هلا أن تستعيد 

حيويتها وقدرهتا عىل الفعل االجتامعي والسيايس.
4- أدى القمع املديد، يف ما أدى إليه من نتائج، إىل حرمان األحزاب من استمرارية 
عملها فعلًيا، وقد حافظ معظمها عىل وجود رمزي متاًما خالل العقدين األخريين من 
القرن املايض مما جعل اجليل الشاب يتكون بعيًدا متاًما عن تأثريها، بل عن معرفة أسامئها 

يف كثري من احلاالت.
يقف  بالفتات  األحزاب  بعض  فيها  تتمثل  لوحة  أمام  اجلاري  العقد  يف  نحن  وها 
خلفها أفراد قليلون يعدون عىل أصابع اليدين، يف حني يقف بضع عرشات، أو بضع 
مئات يف أحسن األحوال، خلف الفتات أخرى. ومتتاز الكتلة الكربى من هؤالء مجيًعا 
بتقدمها يف السن، وافتقادها الدماء الشابة، األمر الذي يشكل نتيجة مفهومة عىل ضوء 
كل ما سبق، لكنه يعرب عن مشكلة عميقة يف اآلن نفسه. وما مل جتد هذه األحزاب معاجلة 
وأدوات  ومفهوماهتا  وتصوراهتا  طروحاهتا  وجتديد  تطوير  عرب  املشكلة،  هلذه  جذرية 
فال  السيايس،  النشاط  ميدان  إىل  جديدة  أجيال  وجذب  إقناع  تتمكن  بحيث  نشاطها، 
ينتظر  الراهنة، وسيتعني عىل املجتمع أن  التاريخ سيطوي صفحتها بأشكاهلا  بأن  شك 

حتى تتطور فيه وتتبلور حركات جديدة تلبي حاجاته وطموحه بصورة أفضل.
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السؤال الرابع: ما هو الدور الذي يلعبه االقتصاد يف ظاهرة العزوف عن السياسة أو 
املشاركة السياسية؟

يلعب االقتصاد دوًرا أساسًيا يف انخراط املجتمع أو أجزاء منه يف النشاط السيايس 
الثروة  توزيع  أو  تقاسم  كيفية  يف  يكمن  الدور  هذا  فهم  يف  واملفتاح  عنه،  االنكفاء  أو 
االجتامعية، فمن حيظون باحلصة الوافرة من الثروة، حيرصون عىل االحتفاظ بحصتهم 
هذه وزيادهتا ما استطاعوا ومن حيظون باحلصة األقل، جيدون أنفسهم ملزمني بالدفاع 
إىل  التدهور  هذا  يصل  حني  حياهتم،  رشوط  تدهور  ضد  والكفاح  عيشهم  لقمة  عن 
العمل  يف  لالنخراط  املجتمع  قوى  »االقتصاد«  يدفع  احلالتني،  ويف  يطيقوهنا  ال  درجة 
املتسارع لالقتصاد  الرأساميل  التطور  السيايس كل من موقعه وخدمة ملصاحله ويشكل 
السوري اليوم أحد العوامل املهمة يف رسم لوحة النشاط السيايس. حيث أن قطاعات 
واسعة جًدا من الطبقات الشعبية جتد نفسها مضطرة للعمل ساعات أطول فأطول من 
متفاقم  املعييش يف ظل تضخم  للحفاظ عىل مستواها  أو  لقمة عيشها،  يومها، لكسب 

يرفع أسعار السلع بأرسع كثرًيا مما ترتفع األجور.
العمل عىل  لغري  إىل برش ال وقت لدهيم  يتحولون  السوريني  فإن ماليني  وبالنتيجة 
حساب خمتلف اهتامماهتم وحاجاهتم اإلنسانية واالجتامعية والثقافية ومنها اهتامماهتم 
السياسية، وثمة حقيقة ملموسة يف املجتمع السوري اليوم، وهي أن النسبة الكربى ممن 
كانوا ناشطني سياسيني واجتامعيني يف الثامنينات والتسعينات، ما عادوا جيدون الوقت 
فإن  وبالطبع  السياسية  الفعالية  عن  ناهيك  وللثقافة،  لإلعالم  اجلادة  للمتابعة  حتى 
الوضع مل يصل بعد يف البالد إىل حالة األزمة االقتصادية املستفحلة التي يمكن للطبقات 
الشعبية أن تشعر فيها بتهديد اجلوع حلياهتا بحيث يدفعها دفًعا إىل الفعل السيايس، عىل 
الرغم من أن مظاهر الفقر تتسع بصورة ملحوظة، ويصل بعضها إىل مرتبة الفقر املدقع 

عىل هوامش املجتمع.
وعىل املقلب اآلخر، فإن أصحاب الثروات يف املجتمع السوري اختاروا منذ زمن 
طويل مشاركة السلطة و التعايش معها، ودفع ما يرتتب عليهم من »حصص« لرشكائهم، 
وحتمل »أشواك« هذه الرشاكة )التي يشتكون من ظلمها(، ومل يبدر منهم ما يدل عىل 
الفعالية من  هذه  بمامرسة  اهتاممهم  أو  السياسية،  لفاعليته  املجتمع  باستعادة  اهتاممهم 
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التقليدية يف أوساط  الثقافة  أن  الواقع! واحلقيقة  بالذات، لصنع تغيري ما يف  قبلهم هم 
مفتاًحا  بصفته  السيايس  النشاط  يف  االنخراط  إىل  تنظر  السوريني،  الثروات  أصحاب 
أوساطهم  يف  يكرسوهنا  هم  بل  كهذه،  ثقافة  بتبني  هؤالء  يكتفي  وال  البيوت،  خلراب 
عىل أوسع نطاق يصلون إليه، وهو ما يدم متاًما ذات الوظيفة التي يدمها القمع: إبعاد 

املجتمع عن السياسة.
السؤال اخلامس: ما هو دور الدين والثقافة والعادات والتقاليد يف ظاهرة العزوف 

عن السياسية؟
يلعب الدين دوًرا أكيًدا يف دفع قطاعات من املؤمنني للمشاركة يف النشاط السيايس 
احلاكمة  السلطات  استخدمتها  ولطاملا  القدم،  بالغة  الدينية  فالثقافة  عنه،  االنكفاء  أو 
اخلندق  هذا  ختدم  املؤمنني،  عند  معينة  قناعات  لتكوين  عليها،  متردت  التي  القوى  أو 
أو ذاك: اخلضوع واالستكانة للحاكم وتثبيت سلطته بالتايل، أو العكس، التمرد عليه 
العثامين  العهد  فلقد نرش يف  السوري.  املجتمع  نفسه عىل  األمر  به، ويرسي  واإلطاحة 
النامذج  أسوأ  وأنتج  آنذاك،  السلطة  حلكم  لالستكانة  العريب  املجتمع  دفع  للدين  فهم 
اللوحة  لكن  املجتمع،  جتاه  السياسية  مسؤوليتها  من  واملستقيلة  السلبية  االجتامعية 
واملاركسية هذا  والقومية  الوطنية  الثقافة  أن حاربت  بعد  اليشء الحًقا،  تغرّيت بعض 
الفهم ووصل األمر إىل إحدى ذراه حني استخدم اإلخوان املسلمون فهاًم معينًا للدين 
لدفع قطاعاٍت من املجتمع إىل النشاط الفاعل يف مواجهة السلطة، بام يف ذلك العنف 
التوجيه  يف  ملموًسا  دوًرا  تلعب،  تزال  وما  الدينية  املؤسسات  لعبت  وقد  الدموي، 
السيايس لقطاعات من املجتمع، يدفع غالًبا إىل االنكفاء عن النشاط السيايس املبارش، 
أو  ثقافية  نشاطاٍت  نحو  االجتامعية  الفاعلية  وتوجيه  القائمة،  األوضاع  مع  والتعايش 
إنسانية أو فنية )ال تلقى معارضة رسمية( تؤدي وظيفة حفظ التامسك الداخيل للجامعة 
الدينية أو الطائفية، مما يمكن رجال الدين من قيادهتا والتحدث باسمها وادعاء التعبري 
عن مصاحلها. وتتوّسع النشاطات االجتامعية للمؤسسات الدينية يف السنوات األخرية 
لتشغل حيًزا متزايًدا من حقول النشاط التي يفرتض أن متألها املؤسسات واجلمعيات 
والنوادي العائدة للمجتمع املدين ككل، وليس لدين أو طائفة منه فحسب وقد شملت 
النشاطات املذكورة لتلك املؤسسات جزًءا من مهامت التعليم العام بمختلف مراحله 
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ومن مهامت اجتامعية أخرى كالرعاية الصحية مثاًل كذلك فإن شخصيات دينية تنشط 
ليكون هلا دائاًم أتباع ومريدون يضعون لنفوذها ويشكلون أداًة تستخدمها حليازة نفوٍذ 
لذلك  وهي  سيايس.  شبه  أو  سيايس  نفوذ  وبالتايل  اجتامعي-اقتصادي-أيديولوجي، 

حترص عىل »ضبط« نشاط هؤالء املريدين يف حدود توجيهاهتا حرًصا.
وقد تشكلت مجاعات عدة عىل هذه الشاكلة يف سورية عىل امتداد العقود املاضية، 
وتكاثرت الظاهرة واتسعت يف العقد األخري خاصًة، حتى وصل تعداد بعض اجلامعات 
وأزياؤه  وتقاليده  طقوسه  له  خاًصا،  صغرًيا  جمتمًعا  أفرادها  يشكل  آالف،  عدة  إىل 
دين  إىل ظهور رجال  األمر  اخلاصة. ووصل  االجتامعية، وأساليب تضامنه  ونشاطاته 
إذاعي  بث  )ساعات  يومية  شبه  أو  يوميٍة  بصورٍة  العامة  اإلعالم  وسائل  يستخدمون 
وأحياًنا تلفزيوين، مواقع عىل اإلنرتنت، أرشطة مسجلة( يقدمون عربها فهمهم للدين 
واملجتمع واإلنسان، ولكثري من القضايا التي تشغل الرأي العام ويتم كل هذا بام فيها 
تفاهم  مقابل  بتشجيعها،  وأحياًنا  السلطة  بعلم  هذا  ويتم كل  السياسّية  القضايا  بعض 
الشيخ أو الداعية وجتاوبه معها يف ما تراه رضورًيا من توجيه اجتامعي وسيايس للجامعة 
يف حني جيري التضييق عىل رجال الدين الذين ال يظهرون مثل هذا التجاوب، وال سيام 
إذا ظهر يف طروحاهتم وفهمهم للدين ما تتوجس السلطة منه. باملحصلة، يشكل الدعاة 
األيديولوجية  الفاعلية  لوحة  من  وبارًزا  مهاًم  جزًءا  املريدين  ومجاعات  اإلسالميون، 
والسياسية واالجتامعية يف املجتمع السوري يف السنوات األخرية، وهو حيتل حيًزا أوسع 
وأكثر ديناميكية من احليز التي تشغله القوى واألحزاب العلامنية عموًما )باستثناء حزب 
لتطور  املمكنة  اآلفاق  ثمة تساؤل مقلق حول  اليوم )إىل متى؟  البعث( ويلعبون حتى 
هذه الظواهر واجلامعات( دوًرا معزًزا للسلطة، إن مل يكن عرب دعمها بفاعلية مبارشة، 
التكفريية والعنفية وعدم  الدينية  )وهذا يتم من قبل بعضها(، فعرب منافسة االجتاهات 

ترك امليدان هلا وحدها )علاًم أن وجودها رّسي وحمدود جًدا(.
ال بد من اإلشارة إىل أن كاًل من السعودية وإيران تعمالن لكسب تعاطف بعض املجتمع 
عنارص  تشجيع  أو  الستاملة  والسعي  دينية،  ومقامات  مساجد  إقامة  متويل  عرب  السوري، 
املجتمع العتناق املذهب الوهايب واملذهب الشيعي، حيثام يتاح ذلك وُيثري هذا النشاط عىل 

ضآلة فعاليته ومردوده، ردود فعل غاضبة، وإن تكن مكبوتة، نظًرا حلساسيته الطائفية.
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التقليدية للجهاز  الفاعلية  إليها  آنًفا، مضاًفا  املذكورة  الدينية  الفعاليات  أخرًيا، فإن 
املساجد  الدينية،  واملدارس  املعاهد  اإلفتاء،  وجهاز  األوقاف  )وزارة  الرسمي  الديني 
والكنائس واخلطباء واألئمة ورجال اإلكلريوس املسيحي، وما يلحق هبا من مجعيات 
خريية ونواد( تضفي صبغة تقليدية حمافظة عىل قطاعاٍت من املجتمع السوري، تطفو 
عىل السطح، وتبدو معادية أو منافسة للبنى االجتامعية احلديثة والثقافة املعارصة، وهي 
إذ تلعب دوًرا متنامًيا يف الفاعلية األيديولوجية والسياسية والثقافية واالجتامعية، بقبول 
وتسهيل من السلطة، فإهنا تثري قلًقا عميًقا عىل مستقبل املجتمع والبالد، نظًرا ملا تستبطنه 
من احتامالت خطرة عىل التطور االجتامعي، وال سيام عىل االندماج االجتامعي الداخيل 
والوحدة الوطنية ويشكل ضعف النزعات التحديثية يف الفكر الديني، وعدم إنتاج فهم 
واالجتامعي  السيايس  الفكر  أزمة  يف  املهمة  املكونات  أحد  للدين،  وجتديدي  معارص 
السوري، والعريب عموًما، وهو ما يرتتب عليه استمرار الفهم والدور املاضوي السلفي 
معيقة  أو  مناهضة  اجتامعية وسياسية  نتائج  من  ذلك  يرتتب عىل  ما  واستمرار  للدين، 

لتطور املجتمع وتقدمه وبناء األمة احلديثة.
السؤال السادس: ما هو احلل برأيكم لتجاوز هذا الوضع وإقناع املواطن السوري 

العريب برضورة املسامهة يف احلياة السياسية؟
ال خمرج إال بحدوث أحد أمرين:

األحزاب  وتشكيل  والنشاط  والرأي  التعبري  حرية  من  فعيل  هامش  توفر  أوهلام: 
واجلمعيات واملنتديات، وغريها من أطر النشاط االجتامعي - السيايس وهذا لن يتحقق 
إال بإقدام النظام عليه، سواء تم ذلك بفعل )إدراكه( أن األمر رضوري ملصاحله الداخلية 
أو اخلارجية، أو كليهام مًعا، مثل هذا )اإلدراك( ُيمكن لقوى حّية يف املجتمع أن تلعب 
دوًرا يف ترسيع الوصول إليه، ال بطرح األفكار والتصورات املناسبة فحسب، وإنام أيًضا 
بدعم ذلك الطرح بام يتاح من وسائل )اإلقناع( التي يشكل الفعل واملامرسة بعض أكثر 

أشكاهلا كفايًة وقدرًة.
ثانيهام: نجاح قوى املجتمع الفاعلة يف انتزاع ذلك اهلامش من احلرية، بقوة كفاحها 
وحتالفاهتا وتضحياهتا، مستفيدة من أوضاع موضوعية مواتية يمكن أن تعزز مسعاها 
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هذا، وهي أوضاع يمكن أن تستجد يف أي وقت، وربام دون سابق إنذار، يف ظل وضع 
اقتصادي حيمل يف باطنه إمكانات متعددة للتأزم احلاد، كام يف ظل غليان املنطقة وزخم 
الفاعلية  ستظل  السابقني،  األمرين  أحد  حدوث  بدون  املتسارعة  تطوراهتا  وعنف 
فاعلية  وهي  املوالية(،  واملجموعات  والقوى  السلطة  حزب  عىل  مقصورة  السياسية 
نمطية - استالبية تزيد ابتعاد املجتمع عن ميدان السياسة واملبادرة االجتامعية النشطة)، 
ومقصورة يف خندق املعارضة عىل نخبة ضيقة من الفئات الواعية التي تدرك الرضورة 
احليوية للعمل السيايس من أجل تغيري رشوط احلياة نحو األفضل، و متلك االستعداد 

لدفع رضيبة نشاطها هذا.
احلالية  باملؤسسات  الثقة  فاقدي  السوريني  املواطنني  معظم  إن  السابع:  السؤال 
املؤطرة  والسياسية  والثقافية  الفكرية  النخب  يف  الثقة  فقدان  بل  واملعارضة  احلاكمة 

للحياة السياسية، يف رأيكم كيف نستطيع إعادة هذه الثقة للمواطن السوري؟
الثقافية  وبالنخب  احلاكمة واملعارضة  باملؤسسات  الثقة  فاقدو  املواطنني  أن  صحيح 
والسياسّية ولعّل هذا وصل عند كثريين إىل حالة اليأس من األوضاع القائمة وإمكانية 
تغرّيها نحو األفضل، أما استعادة الثقة، وهي مسألة صعبة حًقا، فلن تتم إال باإلقدام عىل 
أفعال ختلق تطوًرا ملموًسا يف واقع هذه املؤسسات، ويف دور النخب السياسية والثقافية.

سبق لرئيس اجلمهورية أن أثار آمااًل حقيقيًة يف املجتمع إثر خطاب القسم وما وعد 
به يف ذلك اخلطاب، وتعززت اآلمال مع هامش أتيح من حرية التعبري والنشاط استمر 
أقل من ثالثة أعوام، حني ظهرت املنتديات املتنوعة يف املجتمع وتنشق الناس هواًء طال 

انتظارهم له. 
لكن تلك املرحلة انطوت برسعة خميبة، وعادت مظاهر احلكم العريف االستبدادي 
لتفرض نفسها خطوة وراء خطوة. مثل ذلك املناخ كان جديًرا يف ما لو استمر بأن ُيكِسب 
مؤسسات احلكم ثقة متزايدة، وكان جديًرا بأن يلق تطوًرا كبري األمهية يف ما لو عزز 
بتعليق العمل بقانون الطوارئ واألحكام العرفية وإصدار قانون ديمقراطي لألحزاب 
امتاز بعضها باحلدة  النظام مما سمعه من طروحات وبيانات  إاّل أن خماوف  واإلعالم. 
والنزق )والراديكالية التي مل تستند إال عىل أوهام( جعلته يسارع بحدة ونزق أيًضا إىل 
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إغالق النوافذ التي سمح بفتحها باألمس القريب واليوم ما يزال التحدي نفسه قائاًم. فال 
سبيل للسلطة أو ملؤسساهتا السياسية لكسب ثقة املجتمع ما مل تقدم عىل تغيري حقيقي يف 
املناخ السيايس القائم يف البالد، يعطي السوريني فسحة من حقوقهم الطبيعية واملكتسبة، 
بصورة راسخة وحممّية بالقانون فعاًل ال قواًل. وبالتحديد، ما يص حرية الرأي والتعبري 
والنشاط والتجّمع والتنظيم. وحني أقول )يعطي السوريني( أقصد السوريني مجيًعا، بام 
فيهم حزب البعث نفسه، وأحزاب اجلبهة، وخمتلف األحزاب املعارضة وسائر املجتمع.
وبإمكان أي عاقل ينظر إىل واقع املجتمع والنظام أن يدرك أن تطوًرا كهذا ال يلق 
من املخاطر أو املتاعب للنظام بقدر ما يلقه استمرار الوضع عىل حاله، بام فيه من أحكام 
عرفية وكبت شد يد للحريات. وعىل الرغم من  أن الصخب واحلراك يف احلالة األوىل 
القائم  الوضع  الظاهري يف  باملوات  يكون أعىل وأقوى بال شك )ال سيام عند مقارنته 
شفافية  من  به  يتميز  ما  بحكم  السلمية  السياسية  للمعاجلات  قاباًل  يظل  أنه  إال  اليوم( 
ووضوح، يف مقابل االحتامالت اخلطرة واملباغتة التي يمكن أن تنفجر من  دون توقع، 
يف احلالة الثانية، حيث قد جتد السلطة نفسها يف مواجهة وضع موّلد للعنف الواسع )من 
أي من األطراف املتواجهة ) أو مولد للفوىض، مما قد يقحم املجتمع يف كارثة هو بغنًى 
عنها من دون ريب، وال جيوز أساًسا ترك احتامهلا وارًدا، أما استعادة األحزاب املعارضة 
والنخب الفكرية والسياسية لثقة الناس هبا، فلن تتم أيًضا إال باإلقدام عىل أفعال حمددة. 
إن أحد أهم أسباب فقد الثقة يكمن ال يف نقص الكالم واألفكار فثمة الكثري منها، مما 
بات الناس يملون سامعه بل يف نقص األفعال التي تعطي األفكار صدقيتها، ويف نقص 
القدرة عىل التجدد واإلبداع ومواكبة مستجدات احلياة. وقد تكون هناك مئات األعذار 
أو األسباب املقنعة لتفسري هذا النقص، إال أن البرش والتاريخ مًعا، ال يبالون هبا، ألهنم 
بحاجة إىل من يساعدهم عىل تطوير حياهتم وواقعهم، وليسوا بحاجة أبًدا إىل من يعجز 

عن ذلك، ولو كانت لديه مئات األعذار املحقة لتربير عجزه.
املجتمع بحاجة إىل أناٍس قادرين عىل لعب دورهم، ليمنحهم الثقة، وليس بحاجة 

إىل عاجزين، يقدمون أعذاًرا، ولو كانت حمقة. 
السؤال الثامن: ملاذا فشلت األحزاب السياسية كافة يف السلطة واملعارضة عىل ثني 

املواطن السوري من العزوف عن السياسة؟
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ال  الدقة،  شئنا  إن  حزهبا  أو  السلطة،  فأحزاب  دقيق،  غري  السؤال  أن  الواضح  من 
تعمل إلقناع املواطن برضورة النشاط السيايس، بل إن فعلها يدفع املواطن موضوعًيا 
لالبتعاد عن السياسة. وال بأس من اإلشارة إىل أن أحزاب اجلبهة امللحقة بالنظام تعجز 
عن احلفاظ عىل انتامء أعضائها إليها وإقناعهم بمتابعة فعاليتهم السياسية يف صفوفها، 
فقد هذه  السبب يف  الفاعلية، ويكمن  بإقناع مواطنني غريهم برضورة هذه  إًذا  فكيف 
احلمراء  اخلطوط  جتاوز  عن  استسالمها(  )بل  املقيم  وعجزها  لصدقيتها،  األحزاب 
املرسومة هلا، مما يظهرها كام هي فعاًل: جمرد ملحقات للديكور الذي يستخدمه النظام 
كله،  السوري  للمجتمع  الوضوح  األمر شديد  هذا  االستبدادي.  لتمويه طابع حكمه 
وفيه يكمن سبب العجز واالنحسار املستمر هلذه األحزاب، التي بات معظمها حمض 

الفتات ال ظل هلا عىل األرض. 
أما يف ما يص أسباب عجز املعارضة، فقد أوضحناه سابًقا، يف سياق اإلجابة عىل 

السؤال الثالث.
الثقة باملؤسسات احلالية، احلاكمة واملعارضة، بل يف النخب 	  املواطنون فاقدو 

الفكرية والثقافية والسياسية. كيف يمكن استعادة الثقة؟
كيف 	  السياسية،  باإلرادة  مرهون  دولة  ألي  الرشيد  للحكم  الرئييس  املدخل 

ومن هي اجلهة التي متلك هذه اإلرادة؟
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أواخر 2009

حول أزمة احلياة السياسية يف سورية
-1-

والثقافية،  واالقتصادية  االجتامعية  البنية  ميادين  يف  شاملة  حتوالت  سورية  تعيش 
بتسارع كبري يف السنوات األخرية. األمر الذي رتب وسريتب أكثر يف املستقبل املنظور 
اليوم  إليه  ينظر  ما  تطال  أن  يمكن  قضايا  من  فيه  بام  السياسة،  حقل  يف  كربى  نتائج 
بل  السوري.  للمجتمع  مميزة  وثقافية(  وسياسية  )اجتامعية  تاريية  ـ  وطنية  كثوابت 
يمكن أن تطال بعض أبرز سامت اهلوية والشخصية السورية التي ميزهتا تاريًيا، السيام 
يف القرن العرشين. وينطوي األمر عىل احتامالت خطرية عىل املجتمع، كام عىل الكيان 
املواالة  تنوعها يف  السورية عىل  السياسية  القوى  السوري نفسه. هذا يف حني ما تزال 
واملعارضة )مع حفظ الفوارق(، غارقة منذ سنوات طويلة يف أزمات متنوعة، جتعلها 
ضعيفة الفعالية والتأثري يف الواقع إىل حد كبري. ويكاد الفعل السيايس ينحرص يف دوائر 
القمة الطبقية والسلطوية شديدة الضيق، باإلضافة إىل الدوائر اإلقليمية والدولية طبًعا، 
األمر الذي جيعل هذه األطراف وحدها هي من يصيغ الواقع واملستقبل السوري وفق 
شديد  وضعف  للشعب،  كبري  غياب  ظل  يف  ورصاعاهتا،  وتفامهاهتا  أطرافها  مصالح 

للقوى املعربة عن مصاحله وطموحاته يبقيها خارج معادالت الفعل والتأثري.
 فإىل متى سيستمر هذا احلال؟ وهل تنطوي القوى واألحزاب السياسية املعارضة 
املقدرة واجلدارة ملواجهة  ما يكفي من  تقوم، عىل  أن  التي يمكن  أو  القائمة  وحتالفاهتا 
اجلارية  التحوالت  ملالقاة  مؤهلة  جهة  جتددها،  بعد  لتكون  نفسها،  وجتديد  أزماهتا 
نحو  التقدم  طريق  يفتح  بام  صياغتها،  يف  دورها  وتلعب  خماطرها  تطوق  واملرتقبة، 
مستقبل ديمقراطي يكون للشعب فيه كلمة ودور )عىل األقل، إن مل يكن صاحب الدور 
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األسايس كام يفرتض(، يف شؤون السياسة التي تعنيه، بداًل من أن يكون حمض موضوع 
هلا، ال صوت له وال رأي، كام هو حاله منذ أربعة عقود؟

أم إن هذه القوى مل تعد سوى جزء من ماض حيترض، وحتترض معه، بحيث أن والدة 
والعزيمة  املعرفة  عىل  وتتوفر  الشعب،  مصالح  عن  تعرب  وفاعلة،  حية  جديدة  قوى 
عىل  نضاهلم  وقيادة  املنشود،  املستقبل  يف  املصلحة  أصحاب  الستنهاض  الرضوريتني 
طريقه، باتت أمًرا تقتضيه الرضورة، يتعني ترقبه والعمل ألجله، وستفيض احلياة إليه 

عىل كل حال، شاء من شاء وأبى من أبى؟
 * * * 

حزب  عند  ككل،  املجتمع  يف  عني:  عىل  سورية  يف  السياسية  احلياة  أزمة  ختفى  ال 
وحدها  الواسعة.  الشعب  مجاهري  عند  وبالتأكيد  املعارضة،  عند  حلفائه،  عند  النظام، 
يضع  )وما  السوق،  بورجوازية  القوة:  املتعاظمة  رشيكتها  مع  للنظام  الضيقة  النخبة 
لألوىل من أجهزة تراقب وتدرس خمتلف املعطيات والظواهر املادية واملعنوية، الداخلية 
منها واخلارجية، لتضع بالنتيجة أرضية اخليارات املمكنة بني أيدي تلك النخبة لتختار 

وتقرر(، هي التي حتتكر احلياة السياسية السورية بصورة شبه تامة.
 هذه النخبة ذاهتا هي التي توجه وتقود عمل أجهزهتا األمنية واإلعالمية بكل رشاسة 
فتحارص وختنق  ومنفعل،  للسياسة، خاضع  فيه حمض موضوع  ما  بكل  املجتمع  إلبقاء 
)وترضب حني ترى رضورة لذلك( أي بادرة تأيت من خارجها للعب دور ما يف امليدان 
السيايس، مهام يكن أولًيا وبسيًطا، حتى لو كان حماولة مواطنني أفراد قول كلمة أو إسامع 
صوت يف هذا الشأن )مثقف ما، أو ناشط يف جمال حقوق اإلنسان أو شاب ينرش بكل 
براءة ومحية الشباب رأًيا عىل اإلنرتنت، أو حتى مواطن بسيط يضيق صدره بام يعيشه من 

واقع يراه ظامًلا و فاسًدا، فريفع صوته بتظلم أو بشتيمة غضب يف زمحة الشارع(.
عن  املطبق  بالصمت  تاًما،  تواطًؤا  املذكورة  النخبة  مع  السوق  برجوازية  وتتواطأ   
بنمو  السلطة، كام  الناجحة مع نخب  باملجتمع، سعيدة برشاكتها  يفعله  االستبداد وما 
ورسم  االقتصاد  هيكلة  إعادة  يف  األسايس  وبدورها  خزائنها،  واكتظاظ  استثامراهتا 

الترشيع  االقتصادي بام حيقق مصاحلها عىل أكمل وجه يمكن أن حتلم به.
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***

وسنكتفي  األساسية،  أمهيتها  رغم  بالسياسة  املجتمع  عالقة  أزمة  بصدد  هنا  لسنا 
بإجياز يقول: إن الدكتاتورية قد نجحت يف تذرير املجتمع السوري منذ ثامنينات القرن 
واحلوار  التفكري  من  حتى  بل  السيايس،  العمل  من  عميًقا  رهاًبا  فيه  وزرعت  املايض، 
حول قضايا السلطة والسياسة بصورة جدية، ووصل الرعب بأكثرية املواطنني إىل حد 
جتنب كل جملس يمكن أن يكون فيه من قد يفعل ذلك، ففقد الناس روابطهم اجلمعية 
بالسياسة/ صلة  ماله  كل  من  اخلوف  يشكل  مستفردة،  ذرات  وباتوا  ببعض،  بعضهم 

إن  حتى  السلوكية.  ثم  ومن  والنفسية،  العقلية  دواخلهم  يف  مسيطًرا  مناًخا  السلطة 
اجليلني األخريين من أبناء هذا املجتمع يكادون ال يعرفون عن أمور السلطة والسياسة 
يف بالدهم سوى أهنا من األمور التي جيب عىل املرء جتنبها متاًما إذا أراد أن )ال يرب 
بيته(، باإلضافة طبًعا إىل معرفتهم احلسية بام يعيشونه كل يوم من انعدام القانون وشيوع 
الفساد وختلف البالد مقارنة بغريها وزيف اإلعالم، إلخ، دون إدراك واضح ألسباب 

كل ذلك، وال لكيفيات معاجلته واخلالص منه.  
لقد حفرت أعامل القمع الوحشية عميًقا يف وعي السوريني ووجداهنم منذ مرحلة 
العمل  من  العميق  اخلوف  من  مناًخا  فخلقت  املايض،  القرن  يف  الدامية  الثامنينات 
السيايس ومن تناول قضايا الشأن العام، وإحساًسا باليأس وعدم اجلدوى من كل ذلك، 
مل حيدث ما يرج املجتمع السوري منه حتى اليوم، وما يزال ييم بثقله حتى عىل عملية 
الواسع يف املجتمع، وأيًضا عند  أيًضا( عند اجلمهور  التفكري السيايس )بل االجتامعي 
انسحبوا من أحزاهبم )وهم  الذين  املثقفني، بمن فيهم أولئك  املعارضة وعند  أحزاب 

نسبة كربى( وبات قليلون منهم ينشطون كأفراد مستقلني. 
ويتعمق هذا اخلوف واليأس واإلحساس بال جدوى العمل السيايس جراء استمرار 
الناشطني  وهتديد  صغر،  مهام  النظام  عن  مستقل  نشاط  لكل  األمنية  األجهزة  مالحقة 
والضغط عليهم بطرق متنوعة، بام يف ذلك االعتقال الذي قد يمتد لسنوات، عقاًبا عىل 
نرش مقال أو عقد اجتامع ما. وهو ما يبقي ذكريات وخماوف الربع األخري من القرن املايض 
حية ونازفة عىل طول اخلط يف وجدان الناس وذاكرهتم اجلمعية. باختصار، يمكن القول 
بال حتفظ إن النظام قد نجح يف حتويل املجتمع السوري إىل واحد من )جمتمعات اخلوف(، 
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بخصائصها املميزة، منذ بداية ثامنينات القرن املايض، وإبقاءه كذلك حتى اليوم. ومل تؤد 
سياسية  أحداث  أية  تؤد  مل  كام  واملنطقة،  العامل  رضبت  التي  العديدة  السياسية  الزالزل 

داخلية، بام فيها الفعالية املحدودة للمعارضة، إىل تغيري هذا الوضع. 
***

لسنا أيًضا بصدد أزمة حزب النظام الذي تضم سجالته أسامء أكثر من مليون ونصف 
منذ  تم  أن  بعد  والتهميش،  لإلمهال  طويلة  سنوات  منذ  املرتوك  وهو  مواطن،  املليون 
عقود إفراغه من أي دور فاعل يف صنع السياسة، وحول إىل جهاز تنفيذي منفعل كأي 
جهاز إداري/أمني من أجهزة الدولة، جيري تفعيله بصفته هذه عند الرضورة، ويرتك 
تتحول  حني  يف  األخري،  مؤمتره  منذ  احلال  هو  كام  عميق  سبات  يف  ليغط  انتفائها  عند 
متاًما  مناقض  القضايا يف خط  من  كثري  باسمه، وتسري يف  الذي حيكم  النظام  سياسات 
ألهدافه وشعاراته التي جرى العمل بصمت وبنفس طويل لسحبها من التداول، حتى 

باتت منذ سنوات قرشة فارغة ومهرتئة. 
بدورهم  فهم  وخارجها(  )اجلبهة  يف  التقليديني  الشيوعيني  من  النظام  حلفاء  أما 
السياسية  واملاهية  للهوية  وفقدان  احتضار  صريورة  يف  طويلة  سنوات  منذ  غارقون 
منذ البرييسرتويكا، حتولوا بنتيجتها إىل بقايا ومزق أحزاب، بعد أن أضاعوا البوصلة، 
وفق  فيها  بقي  من  وتشظى  صفوفهم،  من  األعضاء  من  الكربى  النسبة  وانسحبت 
النظام  القيادات، وأصبح وجود تلك الشظايا معلًقا بصورة تامة بقرار  مصالح بعض 

الذي يمدها وحده بمصل احلياة السيايس واملادي، بعد اهنيار االحتاد السوفيايت.
***

عىل الرغم من أمهية كل ما سبق، مما قد نعود له الحًقا، فإن أزمة املعارضة )ونحن 
جزء منها( هي ما هيمنا أكثر ألهنا الطرف الذي يفرتض به أن يكون الرد عىل هذا الواقع، 
ومرشوع البديل املستقبيل له، فهل هي كذلك اليوم؟ أم إهنا باتت )أم تراها كانت وما 
الباحثني  املرفوض، من ركوده وختلفه وأمراضه، يتعني عىل  الواقع  زالت؟( جزًءا من 
عن مستقبل لشعبهم ووطنهم أن ينفضوا أيدهيم منها، وأن يبحثوا عنه خارجها، ويف 

مواجهتها، كام يف مواجهة الواقع البائس نفسه؟
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ثمة الكثري من الالفتات واحلاالت احلزبية، والعديد من األطر التحالفية، وأكثر من 
التي ترص مجيًعا عىل حقها وواجبها يف تكوين  ذلك بكثري من الشخصيات )املستقلة( 
رأهيا وقول كلمتها يف الشأن العام، رافضة اخلضوع واالستقالة من السياسة واملسؤولية 
العامة جتاه جمتمعها ووطنها، ومتحملة يف سبيل ذلك ضغوًطا وخماطر عدة، بشجاعة 
وثبات يزيدان أو ينقصان هنا وهناك، ولكنهام يستحقان التقدير عىل كل حال باملقارنة 

مع بقية املجتمع السلبية متاًما.
عىل الرغم ذلك، ويف العقد األخري الذي شهد قدًرا من احلراك والدينامية يف الرشوط 
املوضوعية خمتلًفا عن ما قبله)16(، و شهد نشاًطا أوفر إىل حد ما هلذه املعارضة)17(، فإن 
فعاليتها وكيفية تعاملها مع ذلك احلراك، وما انطوى عليه من إمكانات وفرص، ظلت 

)))) - أيار/ مايو 111): املقاومة اللبنانية )اإلسالمية) تنترص يف لبنان وتطرد االحتالل دون قيد أو رشط.
- حزيران/ يونيو 111): »استالم الرئيس بشار األسد للسلطة؛ البالد تعيش فسحة من الحرية السياسية مل تعرفها منذ ربع قرن« 

)ربيع دمشق).
- أيلول/ سبتمرب 111): املحافظون الجدد، املعربون عن االتجاهات األكرث عنًفا ورشًها للرأساملية األمريكية، يفوزون بالسلطة.

الواليات املتحدة حربًا كونية عىل ما تسميه اإلرهاب.  العاملية يف نيو يورك وإعالن  التجارة  أيلول/ سبتمرب )11): تدمري برجي   -
واحتالل أفغانستان، وبدء العمل يف مرشوع الرشق األوسط الكبري.

- آذار/ مارس )11): زلزال احتالل العراق ولجوء أكرث من مليون ونصف مليون عراقي إىل سورية؛ الجيش األمرييك ميارس استفزازات 
وضغوطًا عسكرية متنوعة عىل الحدود الرشقية للبالد.

- أيار/ مايو )11): تفاهم أمرييك ـ فرنيس )أورويب) يف لقاء األطليس يف أنقرة ملحارصة النظام السوري وتغيري الوضع يف لبنان.
- شباط/ فرباير )11): اغتيال رفيق الحريري وسحب الجيش السوري من لبنان تحت الضغط األمرييك ـ الفرنيس؛ تشديد الضغوط 
االقتصادية والسياسية عىل النظام لفك تحالفه مع إيران والكف عن دعم املقاومة اللبنانية والفلسطينية وتسهيل مهامت االحتالل 

األمرييك للعراق )املساعدة يف رضب املقاومة العراقية).
- متوز/ يوليو )11): العدوان اإلرسائييل عىل لبنان الجتثاث املقاومة وخلق وضع سيايس جديد ينسجم مع مرشوع الرشق األوسط 
الكبري )نظام سيايس طائفي تحت الوصاية الفرنسية األمريكية، منعزل عن فلسطني وعن العروبة، ومعادي للمقاومة)؛ العدوان يفشل 

يف تحقيق أهدافه رغم الوحشية والتدمري الهائل.
- )11): اشتداد الضغط والحصار الغريب والعريب عىل النظام؛ مصادر أوروبية وسورية معارضة تتحدث عن تغيري وشيك وعن مواعيد 

محددة لقلب النظام.
املقاومة اإلسالمية مبشاركة عربية سياسية وإعالمية ومشاركة مرصية يف  العدوان عىل غزة الجتثاث  أكتوبر )11):  - كانون أول/ 

الحصار؛ العدوان يفشل يف تحقيق أهدافه؛ بدء تراجع الغرب األورويب عن مقاطعة النظام وحصاره.
الوسائل  الجدد؛ سياسة خارجية أمريكية أقل اعتامًدا عىل  بالرئاسة وسقوط شامل للمحافظني  أيلول/ سبتمرب )11): فوز أوباما   -
أمريكية  لتفاهامت  املساعي  بدء  وفلسفتها؛  املتوحشة  الليربالية  سياسات  العاملية وسقوط  االقتصادية  األزمة  استفحال  العسكرية؛ 

سورية.

)))) بدأت مظاهر الحراك السيايس الداخيل تتجدد منذ النصف الثاين للتسعينات، وسرنكز يف ما ييل عىل أبرز وقائع العقد األول 
من القرن الجديد:

)11) ربيع دمشق: املنتديات الثقافية والسياسية واألدبية تزدهر برسعة كبرية يف كل البالد؛ آالف الناشطني يندفعون بحامس  - 111)ـ 
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شكاًل وحمتوى أقل من أن تؤثر فعلًيا يف ميدان السياسة الواقعي.
 وأسوأ من هذا أهنا ظلت أقل من أن ترتك أثًرا إجيابًيا يف وعي اجلامهري أو وجداهنا، 
وال حتى يف قطاعات أو أعداد مهمة منها. واألسوأ مما سبق أهنا مل ترتك أثًرا إجيابًيا حتى 

عىل أوضاعها الذاتية ـ احلزبية نفسها.
إما  )فهي  حيادية  حمصلتها  تكون  أن  يمكن  وال  الفراغ،  تعرف  ال  السياسة  وألن 
)يف  األخري  العقد  يف  عملها  بمحصلة  املعارضة  أن  يعني  ذلك  فإن  إجيابية(،  أو  سلبية 

للتعبري عن آرائهم وأفكارهم؛ النظام يسارع إىل منع الظاهرة.
اإلخوان املسلمون يطرحون وثائق تعرب عن تعديالت مهمة يف توجهاتهم السياسية.

مزيد من املنظامت والجمعيات الحقوقية املدافعة عن حقوق اإلنسان تتشكل وتبارش نشاطها. كذلك بعض )مراكز الدراسات).
إعالن قيام لجان إحياء املجتمع املدين وعدد من اللجان الوطنية يف محافظات مختلفة.

اإلعالم اإللكرتوين يبدأ بلعب دوره كمنرب جديد يف سورية خارج رقابة السلطة؛ املحطات الفضائية تلعب دوًرا كبريًا يف طرح وإثارة 
قضايا الوضع السوري التي ظلت مكبوتة عىل امتداد عقود.

ظهور الطروحات املسامة )ليربالية) يف أوساط املعارضة للمرة األوىل منذ خمسينات القرن العرشين.
بدء تبلور مجموعات إسالمية ـ دميقراطية يف املجتمع السوري.

- )11): أعداد غري محددة من املواطنني السوريني تتطوع لالنضامم إىل حركة املقاومة العراقية لالحتالل األمرييك.
حزب العمل الشيوعي يعاود نشاطه داخل البالد بعد مثاين سنوات من اقتصار النشاط عىل )منظمة الخارج).

الثقافية  وبالحقوق  املواطنة  حقوق  يف  مبساواتهم  للمطالبة  السوريني  األكراد  بني  والسيايس  الشعبي  الحراك  تصاعد   :(11(  -
واالجتامعية؛ النظام يرد باعتقاالت واسعة.

- )11): أطراف سياسية عديدة )التجمع الوطني الدميقراطي، حزب العمل الشيوعي، لجان إحياء املجتمع املدين، أحزاب قومية 
الوطني  للتغيري  الوطني  التنسيق  لجنة  إطار:  يف  تلتقي  األتايس)  جامل  منتدى  عديدة،  إنسان  حقوق  منظامت  وآثورية،  كردية 
الدميقراطي، وتشارك مًعا للمرة األوىل منذ 1))) يف نشاطات متنوعة لرفع األحكام العرفية وقانون الطوارئ، واملطالبة بإنهاء احتكار 

السلطة، ومعالجة أزمات البالد املختلفة.
والهدف  باملاركسية  يتمسك  إىل شقني: شق  الخامس  مؤمتره  قبيل  ينقسم  السيايس  املكتب  ـ  السوري  الشيوعي  الحزب   :(11(  -

االشرتايك )الحزب الشيوعي السوري ـ لجنة التنسيق)، وشق يتبنى الليربالية ويسمي نفسه )حزب الشعب).
- 1)/ )11): إعالن قيام ائتالف إعالن دمشق كأوسع تحالف سيايس يسعى للتغيري منذ خمسينات القرن العرشين، ويضم قوى )لجنة 

التنسيق الوطني) وقوى وشخصيات يسارية وقومية وإسالمية وليربالية.
التجمع الوطني الدميقراطي يعقد مؤمتره ويرسم خطًا سياسيًا ملتبًسا يف القضايا الوطنية والقومية واالجتامعية.

حزب العمل يحظى باعرتاف أحزاب التجمع التي ظل بعضها يقصيه ويحاربه منذ تأسيسه، وينضم للتجمع.
- )11): عقد املجلس الوطني املوسع إلعالن دمشق وإقصاء التيارين القومي العريب واليساري عن أمانته العامة. بدء أزمة عميقة يف 

املعارضة بني االتجاه الليربايل واالتجاهني القومي واملاركيس؛ اعتقال عدد من أعضاء األمانة العامة واملجلس الوطني.
- )11): أزمة اإلعالن تتعمق نتيجة العقلية اإلقصائية واملامرسات غري الدميقراطية وتجاهل التفاهامت التي قام عليها اإلعالن من 
قبل التيار الليربايل يف األمانة العامة؛ انسحاب ممثيل التيار اإلسالمي الدميقراطي من اإلعالن احتجاًجا عىل مواقف ومامرسات االتجاه 

الليربايل الذي يبقى وحيًدا يف األمانة العامة مع بعض القوى الكردية واملنظمة اآلثورية.
- )11): اإلخوان املسلمون ينسحبون من جبهة الخالص )تضمهم مع خدام)، وبعد أشهر يعلنون تجميد نشاطهم املعارض داخل 

سورية.
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شتى احلقول: الفكر والربنامج والتنظيم واملامرسة( قد راكمت سلًبا يف وجدان ووعي 
األوساط االجتامعية الضيقة التي تصل إليها، كام يف وجدان ووعي النخب القليلة من 
الناشطني واملهتمني بالشأن العام، بمن فيهم أولئك املنتظمني يف أطرها نفسها، وتسبب 
أداؤها وواقع حاهلا يف زيادة اإلحباط واليأس من إمكانية إحداث تغيري إجيايب أًيا يكن 
يف الوضع السيايس السوري، كام يف زيادة اليأس من قوى املعارضة وجدارهتا يف إنجاز 
أو حتى حتقيق تقدم حقيقي نحو إنجاز، أي يشء من األهداف واملهامت التي ترسمها 

وتؤكد رضورة إنجازها.
ويزيد سواد اللوحة ومأسويتها أن املاليني من الشعب السوري، ال سيام من األجيال 
التي  السلبية  الصورة  سوى  املعارضة،  هذه  أحزاب  عن  شيًئا  تعرف  ال  باتت  الشابة، 
مبارش  أو وجود  نشاط  أي  مع  تتواصل  تقرأ ومل  مل  أكثريتها  وأن  النظام عنها،  يروجها 
هلا. األمر الذي نعتقد أنه ملموس بوضوح عىل أوسع نطاق، ويصعب أن يكون موضع 

جدل، إال من باب املكابرة والتهرب من مرارة احلقائق وقسوهتا.
أبًدا  التقليل  التجني عىل أحد، ودون  القول دون اخلشية من  يف واقع كهذا، يمكن 
من تقدير جهود وتضحيات بعض القوى والكثري من املناضلني، وهي كبرية وقاسية، 
بأن املعارضة السورية بكل تالوينها ما زالت جزًءا من األزمة العامة للحياة السياسية 
أن  من  بداًل  ويتمنى(،  يريد  ما  عكس  )عىل  واستمرارها  تكريسها  يف  يسهم  السورية، 
يكون رًدا عليها وطريًقا للخروج منها، وسيبقى كذلك بل سيزداد دوره سلبية، ما دام 

حاله عىل ما هو عليه.
املعارضة،  التقييم قاس بحق  بأن هذا  الناشطني واملناضلني  بقدر ما سيشعر بعض 
فإن كثريين منهم سيقولون أال جديد فيه، وأهنم يعرفونه ويعيشونه منذ سنوات طويلة، 
النضال  استنزف  الذين  أولئك  )ونقصد  مجيًعا،  هؤالء  من  بكثري  أكرب  أعداد  وستقول 
طاقاهتم وأهنك أرواحهم، فقرروا االستقالة منه رصاحة أو مواربة(، إهنم وصلوا منذ 

سنوات إىل نتيجة مماثلة، و بنوا عىل األمر مقتضاه، الذي هو بالنسبة إليهم: االستقالة!
فام الذي أوصل الوضع إىل هذه الدرجة من البؤس؟ وما الذي يبقيه عىل هذه احلال؟ 
حصتها  للمعارضة  أن  أم  العجز  هذا  املستمر  القمع  يفرس  وهل  األسباب،  تكمن  أين 
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أو  خمرج  من  وهل  وأين؟   فكيف  باإلجياب،  اجلواب  كان  وإذا  أيًضا؟  املسؤولية  من 
خمارج ممكنة من األزمة تعيد احليوية والفاعلية للمعارضة السورية، وتعيد هلا اعتبارها 
األطر  وموت  اضمحالل  إن  أم  لتجاوزه؟  وطريق  الواقع  أزمات  عىل  كرد  وموقعها 
الراهنة ألحزاب املعارضة وحتالفاهتا بات أمًرا حتمًيا، وليس سوى مسألة وقت يقتضيه 

االحتضار البطيء حتى يصل إىل هنايته احلتمية؟ 
للمعارضة مسؤوليتها دون ريب، إذ ال يمكن الزعم بأهنا نجحت من حيث اجلوهر 
يف فعل ما يتوجب فعله، وأن قسوة الواقع )التي ال خالف عليها( هي وحدها السبب 
واستخالص  واملراجعة  النقد  يستوجب  مما  الكثري  ثمة  للمعارضة.  الراهن  الوضع  يف 
العرب والدروس. أما كيف وأين، وهل ثمة خمرج من األوضاع الراهنة املؤسية، وكيف، 
فهذا ما سنحاول مقاربته يف نصوص تيل، نأمل أن يكون فيها ما يفيد. وندعو كل مهتم 
للمشاركة برأيه عرب أي وسيلة نرش متاحة له، )بام يف ذلك هذه اجلريدة(، فالقضية كبرية 
ومتشعبة وحتتمل قراءات متنوعة، وال يمكن أن يكون اجلواب عليها بسيًطا وال أحادًيا، 
عالوة عىل كوهنا قضية رئيسة تعني كل قوى املعارضة السورية، وكل الناشطني واملثقفني 
املهتمني برشوط وجودهم، كام ببالدهم وشعبهم، عىل اختالف مشارهبم ومعتقداهتم. 

إهنا دعوة للتفكري النقدي املسؤول، ولوقفة مع الذات والتجربة خالل العقد املنرصم 
الذي فيه الكثري مما هو استمرار ملا قبله بالنسبة للمعارضة، وفيه بعض اجلديد والذي 
جتني  التي  والطبقة  النظام  )سوى  أحد،  من  رىض  موضع  حصيلته  تكون  أن  يصعب 

الثروات يف ظله!( يف حماولة لتلمس طريق يفيض إىل جتاوز هذا العجز املزمن.  
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حول أزمة احلياة السياسية يف سورية

 - 2 - 

حماولة يف نقد التجربة خالل عقد من الزمن
البناء )البرييسرتويكا( يف االحتاد السوفيايت يف أواسط ثامنينات  مع بدء ما سمي إعادة 
فكرًيا  بعنف،  باالهتزاز  العامل  يف  الستالينية  الشيوعية  االحزاب  بدأت  املايض،  القرن 
مل متض سبع سنوات حتى  بحيث  كبرية،  االهتزاز برسعة  تصاعد  ثم  وتنظيمًيا،  وسياسًيا 
أنحاء  كل  يف  الستالينية  املدرسة  معها  واهنارت  بالكامل،  االشرتاكية(  )املنظومة  اهنارت 
العامل، بدوي هائل. وكان حتمًيا أن تطال اهتزازات ذلك االهنيار الفكر املاركيس نفسه، وال 
سيام املاركيس اللينيني منه، بحكم ضخامة البناء الستاليني العاملي الذي كان ينظر إليه من 
قبل معظم البرشية كتجسيد وحيد ال يعرف غريه للمرشوع املاركيس ـ الشيوعي )وذلك 
العامل،  يف  املاركسية  االجتاهات  ببقية  وإمكاناته  حجمه  مقارنة  عند  سيام  ال  أكيد(،  خطأ 
الناقدة لستالينية بدرجات متفاوتة من اجلذرية، والتي وصلت مع ماركسيني كثر إىل اعتبار 
الستالينية وتشوهيها للفكر واملرشوع االشرتاكي أكرب تشويه حلق باملاركسية يف تاريها كله.

وفاقم تلك االهتزازات واالهنيارات ذلك اهلجوم املنهجي الكاسح الذي سارعت 
إليه مراكز الفكر والسياسة واإلعالم الرأساميل العاملية، مستغلة القفزة اهلائلة يف سطوة 
اإلعالم بعد بدء البث الفضائي وعرص اإلنرتنت، هادفة إىل تدمري كل مرتكزات الوعي 
الثوري املناهض للرأساملية الذي أنتجته البرشية التقدمية خالل قرنني من الزمن، بأمل 
العامل، هنائية وأبدية، عرب  التقدمي يف  العاملي والفكر  جعل هزيمة املرشوع االشرتاكي 
نبيل  هو  ما  وكل  واملعرفية،  الفلسفية  مرتكزاهتام  وكل  واحللم  الفكرة  وتشويه  تدمري 
التجارب والرموز والقادة والزعامء  فيهام، ربًطا مع تشويه وطمس  وصحيح ومتفوق 
كل  إلقاء  ثم  ومن  اإلنساين،  والتاريخ  الوجدان  يف  اهلائلة،  واإلنجازات  والوقائع 
بعد هذا كله  الرأساملية  لتصبح  الكراهية واإللغاء،  الناتج عن ذلك يف ظلامت  احلطام 
هي املرشوع الوحيد واألمل الوحيد الذي ال منافس وال بديل منه ملستقبل املجتمعات 

البرشية، و إنسانية اإلنسان.
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موت  الصاخبة:  اجلديدة  اإلمربيالية  األيديولوجيا  مصطلحات  راجت  هكذا   
املاركسية، موت الشيوعية، موت األيديولوجيا، هناية التاريخ، وأمثاهلا. وأصبح احلديث 
والقومية،  والوطنية  واإلمربيالية  واالشرتاكية  الطبقي  والرصاع  العاملة  الطبقة  عن 
وعن احلزب الثوري والنضال والكفاح والتضحية والثورة والتحرر الوطني والسيادة 
الوطنية )لغة خشبية(! يف حني جرى الرتويج بكثري من الربيق والصخب ملصطلحات 
أريد هلا أن متسح كل ما عداها، وأن يفهم التاريخ وحركته، والعامل واملجتمع ورصاعاته، 
من خالهلا بصورة رئيسية، إن مل تكن حرصية، كاحلضارة واحلداثة والعرصنة والعوملة 
واألمم(  الشعوب  حقوق  القائمة  من  )شطبت  الفرد  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية 
كله  وذلك  إلخ.  األحزاب(،  من  )بدياًل  واجلمعيات  املدين  واملجتمع  واالزدهار 
بمحتوى يربط كل حركة التطور التاريي املادي منه والروحي باإلمربيالية واكتساحها 
للعامل واملجتمعات وبقيمها وثقافتها، ويروج للخضوع هلا و االلتحاق هبا بأرسع وقت، 
)كقدر وحيد ال بديل له سوى الركود والتخلف ومن ثم الفناء( قبل أن يفوت القطار 

املنطلق نحو الفردوس األمجل ملستقبل البرشية، فردوس الرأساملية السعيدة، بقيادهتا! 
جرائم  كل  عن  املسؤول  ألنه  ومنّفر،  كريه  كرمز  إال  يذكر  ال  لينني  أصبح  وهكذا 
قدر  هي  )التي  الرأساملية  إىل  إال  يؤدي  ال  ومًها  االشرتاكي  املرشوع  وبات  الستالينية، 
السيادة  وباتت  مأساوية!  واألكثر  واألطول  األصعب  الطريق  عرب  الوحيد(  البرشية 
الوطنية فكرة رجعية جيب أن ختيل الساحة للفكرة التقدمية: االلتحاق باإلمربيالية وفتح 
كل احلدود هلا، إلخ. وجرى هجوم شامل عىل فكرة احلزب املنظم بحد ذاته، وعىل فكرة 
االنضباط واملركزية الديمقراطية )التي شوهت بشدة عىل يد الستالينية أواًل، ومن ثم يف 
اإلعالم اإلمربيايل(، ومتت مماهاة كل ذلك باحلزب الستاليني الذي مل يكن يف احلقيقة 
ووظائفه  الداخلية  وحيويته  ديمقراطيته  أفقده  اللينيني،  للحزب  قاتل  تشويه  سوى 
يصدرها  التي  األوامر  تنفيذ  سوى  هلا  دور  ال  بريقراطية  منظمة  إىل  وحوله  اإلبداعية، 
املناضلني ضد فكرة  زعيم احلزب األوحد؛ ومل يكن لكل ذلك اهلجوم إال أن يشحن 
مشتتة  بالنتيجة  لتظل  فعاليتها،  وتوجيه  القوى  تنظيم  فكرة  وضد  حزب،  يف  االنتظام 

ضعيفة الفعالية والقدرة السياسية، يسهل التالعب هبا وتصفيتها حني يلزم.
 * * *
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الدولة والسلطة بكل  قيادة  انتقال  العقد املايض عقد  السوري كان  املستوى  عىل 
مؤسساهتا إىل يد جديدة، وهي عملية فيها من التعقيد والتحديات الكثري. وال سيام 
واستمرار  للسيطرة،  األساسية  األجهزة  والء  الستقرار  ضامن  من  تتطلبه  ما  جلهة 
فعاليتها، وضبط للجمهور املتعطش للتغيري بعد ثالثني عاًما من الدكتاتورية القاسية، 
حمدود  بلد  يف  إليه  احلاجة  متس  الذي  والدويل  االقليمي  واالعرتاف  القبول  وضامن 
فيها  وتكثر  االضطراب،  شديدة  منطقة  قلب  يف  يقع  والسكان،  واملساحة  القدرات 
البلد نفسه، وليس سلطته  الداخلية واخلارجية إىل درجة قد هتدد وجود  التحديات 
أو دولته فحسب. وجاء احتالل بغداد يف سياق مرشوع الرشق األوسط الكبري لريفع 
املخاطر والتهديدات إىل مستوى شديد السخونة، و ليتبعه بال إبطاء تفاهم أمريكي ـ 
فرنيس عىل تغيري الوضع يف لبنان ومبارشة الضغوط واحلصار عىل النظام إلخضاعه 
سياسًيا واقتصادًيا للمرشوع اجلديد بال قيد أو رشط، كحلقة يتعني إسقاطها إلسقاط 
املحور  ذلك  ومحاس،  اهلل  وحزب  إيران  مع  فيه  يندرج  الذي  املحور  حلقات  سائر 
هناية  حتى  الضغوط  تلك  استمرت  وقد  الكبري،  األوسط  الرشق  ملرشوع  الرافض 
العام 2008 عندما فشل العدوان عىل غزة يف إسقاط محاس، كام فشلت قبله حماولة 

استئصال حزب اهلل يف لبنان 2006.
 * * *

نحو  السيايس  والوعي  الفكر  يدفع  الذي  واملحيل  واإلقليمي  العاملي  املناخ  هذا  يف 
احلاالت، كان  الذهن يف بعض  اخلبل واختالط  االجتاهات، وحتى  التشوش وتضييع 
عىل القوى واألحزاب السورية املعارضة التي عانت القمع الشديد ومساعي اإلخضاع 
إنتاج  وتعيد  تنظيمًيا،  نفسها  بناء  تعيد  أن  عاًما،  ثالثني  امتداد  عىل  بالنظام  واإلحلاق 
والفعل  السياسة  ميدان  موقعها يف  وأن حتتل  السياسية،  وطروحاهتا  وبراجمها  أفكارها 
دون إبطاء، فاألحداث كانت تتواىل برسعة عاصفة، والزمن ال ينتظر أحًدا. ومن األكيد 
أن هذه املهمة )إعادة البناء( كانت وما تزال شديدة التعقيد والصعوبة يف ظل املناخات 

العاصفة التي سبق عرضها.
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لنبدأ بأنفسنا: حزب العمل الشيوعي، رد عىل األزمة أم جزء منها؟
لنسارع إىل تقديم اجلواب بال مواربة، وبرصاحة وشفافية نراها واجًبا عىل كل حركة 
سياسية حترتم نفسها ومجهورها الذي يتطلع إليها ويساندها يف أداء مهامهتا التي تتنطح 
هلا: ما زال احلزب يعاين أزمة عميقة بدأت يف العام 1987 يف إثر نجاح النظام يف حتطيم 
األصدقاء  آالف  وترويع  املناضلني،  مئات  واعتقال  نطاق،  أوسع  عىل  التنظيمية  بنيته 
واملنارصين ودفعهم لالنكفاء عن كل نشاط سيايس، ما سبب أزمة )قوى( تعمقت يف 
العام 1992 عندما اعتقلت آخر قياداته املتعاقبة منذ تأسيسه، ثم توسعت لتطال احلقلني 
الفكري والربناجمي بعد االهنيار السوفيايت الشامل وتداعياته الكربى، فكرًيا وسياسًيا، 

لتصري أزمة شاملة لكل عنارص وجود احلزب، األيديولوجية والسياسية والتنظيمية.
بعد  الصفوف،  مل  حماوالت  أوىل  بدأت  عندما   2003 العام  منذ  احلزب  يتمكن  مل   
األساسية  املهامت  إنجاز  اليوم؛  وحتى  وكوادره،  ألعضائه  الطويلة  السجن  سنوات 
املتوجبة عليه، وفق املعايري املنهجية التي يضعها لنفسه، ليكون حزًبا حقيقًيا كام تعّود أن 
يكون، وال سيام يف ثامنينات القرن املايض، ينطوي عىل مرشوع متامسك ملعاجلة أزمات 
حية  تنظيمية  بنية  يف  ويتجسد  برنامج(،  سيايس،  خط  نظرية،  )رؤية  السوري،  الواقع 
ومرنة وفعالة )نظام داخيل وهيئات وعالقات مقنونة تتجسد يف املامرسة وتؤمن بصورة 
ديمقراطية عمل العقل اجلمعي واإلرادة اجلمعية للحزب ومجهوره(، ومتتد جذوره يف 

الواقع االجتامعي نفسه، عالقات ونفوًذا وتأثرًيا وتأثًرا ولو باحلدود الدنيا املقبولة.
فاحلزب مل يقدم حتى اليوم رؤية نظرية عن الفكر واملنهج الذي يعتمده يف فهم العامل 
يتبنى  فهل  سابًقا.  معتمًدا  كان  الذي  فهمه  بتأكيد  يقم  ومل  التاريخ،  وحركة  واملجتمع 
اليوم الفكر املاركيس؟ أم املاركيس اللينيني؟ أم إن له رؤية أخرى تقوم عىل قاعدة فكرية 
جديدة، قد تكون ماركسية معدلة أو )مطورة( مثاًل، أم أن ثمة رؤية خمتلفة متاًما عن كل 
ما سبق؟ وما هي؟ حتى اليوم، وعىل الرغم من حماوالت وجهد بذال يف هذا املحور، 
ليس ثمة أجوبة متفق عليها، وما يزال )عدم التعيني( هو سيد املوقف، ما يرتك املناخ 
الفكري مشوًشا وضبابًيا، وهو ما يشكل نقطة تفارق صارخة مع تاريخ احلزب الذي 

كان شديد الوضوح والتحديد يف هذا امليدان.



87

سورية  يف  السلطة  طبيعة  وعن  السائدة  الطبقة  عن  حمددة  رؤية  احلزب  ينتج  ومل 
)باستثناء أهنا برجوازية(، وهو الذي كان يقول إهنا سلطة الربجوازية البريقراطية التي 
حتكم باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن الطبقة ككل. فهل ما زالت كذلك أم إن حتوالت 

مهمة قد طرأت عىل تركيبتها؟
وإن كان هذا قد حصل، فبأي اجتاه، وما تأثريه عىل شكل احلكم إن كان قد أثر يف 

هذا املجال؟
وماذا عن وضع الطبقة العاملة السورية وتطوراته يف ربع القرن املايض؟ هل ثمة ما 
هو جوهري هنا أم ال؟ وماذا كذلك عن بقية الطبقات الشعبية والرتكيبة االجتامعية؟ 
وماذا عن تطورات الوعي االجتامعي والطبقي يف املجتمع السوري؟ هل من تطورات 

مهمة أم أن الوضع ما زال عىل حاله منذ ثامنينات القرن املايض؟
مل ينتج احلزب برناجمًا سياسًيا جديًدا، ال انتقالًيا وال إسرتاتيجًيا، ومل يعد اعتامد برناجمه 
السابق الذي تغريت معطيات إسرتاتيجية استند إليها، أبرزها اهنيار املنظومة االشرتاكية 
التي كان ينظر إليها بوصفها حليًفا إسرتاتيجيًّا ملرشوع احلزب السيايس، واكتفى فعلًيا، 
التدرجيي  السلمي  التطور  مقولة  وبتبني  األهداف،   - الشعارات  من  بعدد  اليوم  حتى 
اآلمن نحو النظام الديمقراطي، من دون حتديد دور القوى والطبقات االجتامعية يف هذا 
التطور، وما إذا كان لبعضها دور أسايس، أو داعم أو مناهض للتحول املنشود، وأي 

الطبقات مرشحة لقيادة هذا التطور ويتعني من ثم تركيز االهتامم عليها.
بناء  يعد  مل  أنه  املاضيات  السبع  السنوات  يف  احلزب  عمل  يف  األكرب  اخللل  ولعل 
هيكليته التنظيمية، فام زال الناشطون ينشطون كأفراد وفق ما يرونه مناسًبا وصحيًحا، 
دون حتديد للمعايري والضوابط التنظيمية الرضورية يف عمل أي حزب: فمن هو عضو 
وما  واجباهتا  فام  حزبية،  هيئات  ثمة  كان  وإن  حقوقه؟  وما  واجباته  ما  مثاًل؟  احلزب 
معتمًدا،  يعد  مل  القديم  الداخيل  النظام  ببعض؟  بعضها  تنظم عالقات  حقوقها وكيف 
وال يوجد نظام داخيل جديد ينظم العمل والعالقات وحيدد احلقوق والواجبات، وما 
يعتمد  هيولًيا  النشاط،  بداية  من  سنوات  سبع  وبعد  باملحصلة،  التنظيمي  الوضع  زال 
عىل املبادرة الذاتية لألفراد، وهو أبعد ما يكون عن احلالة احلزبية التي تستحق اسمها، 
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الشامل  الدقيق  والتنظيم  بالتحديد  تاريًيا  املعروف  العمل  مقارنة مع حزب  وال سيام 
لبنيته وعالقاته الداخلية كلها، وبحرصه العايل عىل توظيف قواه وتثمريها عىل أفضل 

ما يمكن.
2004 وثيقة تدعو لتأسيس حزب يساري من طراز جديد،  العام  لقد طرحت يف 
وظلت هذه اجلملة تتصدر جريدة احلزب عىل مر السنني، من دون تقديم التحديدات 
التاريية وبرناجمه، وبامذا يتلف  ملاهية هذا احلزب ووظيفته  والتوضيحات الرضورية 
اسم  يستخدمون  الناشطون  استمر  الذي  الوقت  يف  هذا  التاريي.  العمل  حزب  عن 
حزب العمل كعنوان هلم، ويصدرون أطروحاهتم باسمه، مع تسليمهم مجيًعا بأن الكثري 
من مقوالت احلزب وأطروحاته ووثائقه مل يعد صاحلًا )وأيًضا من دون حتديد ما الذي 

شاخ وانقىض عهده، وما الذي ما زال حًيا ومعتمًدا من قبلهم(.
وضخامة  املرحلة،  يسود  الذي  التاريية  األوضاع  تعقد  عن  احلديث  يكفي  فهل 
إن قصوًرا  أم  التقصري واخللل؟  لتفسري كل هذا  املوجبة اإلنجاز، وصعوبتها،  املهامت 
هذه  كل  الوضع  هذا  استمرار  يف  األهم  الدور  لعب  الذي  هو  الوعي  ويف  القوى  يف 
السنوات؟ أم إن املشكلة أساًسا تكمن يف حتديد خاطئ للمهامت ذات األولوية عىل ما 
عداها، ويف سوء تنظيم القوى وسوء توظيفها وعدم استنهاضها كام جيب؟ أم إن ما تم 
فعله هو ما يمكن فعله فحسب، وثمة عجز حقيقي للقوى الراهنة عن إنجاز املطلوب؟ 
والصدق  العمق  بكل  عليها،  جييبوا  أن  وأصدقائه  احلزب  مناضيل  عىل  يتوجب  أسئلة 
واالنتقال من وضع  املأزوم،  الوضع  أرادوا جتاوز  ما  إذا  النفس،  مع  املطلوب  واحلزم 
هم فيه جزء من أزمة الواقع، إىل الوضع الذي يصريون فيه عرب حزهبم رًدا عىل الواقع 

املأزوم ومرشوًعا لتجاوزه.
من جهة ثانية، جسد مناضلو احلزب فاعلية سياسية ملموسة )باملعايري النسبية يف ظل 
السيايس يف سورية(، وصبوا طاقاهتم  العمل  والنخبوي عن  الشعبي  اجلزر واالنكفاء 
بصورة رئيسية يف ميدان املامرسة السياسية يف امليدان الذي وجدوه أكثر سخونة وإحلاًحا 
مما عداه، تاركني سائر القضايا ملرتبة تالية يف األمهية، األمر الذي يلقي بعض الضوء عىل 
أحد أسباب ضعف أو عدم اإلنجاز يف حقول أخرى أساسية من حقول بناء احلزب، 
سواء كان ذلك احلزب )حزًبا يسارًيا من طراز جديد( أم )إعادة تأسيس حلزب العمل(. 
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التي مارس )احلزب( فيها فاعليته السياسية، نشط خلدمة مهامت  امتداد املرحلة  وعىل 
سياسية عدة وأساسية، من حيث التوجه العام الذي حرص عىل جتسيده عىل األرض 
: التوجه الوطني الديمقراطي احلقيقي واجلاد، سواء يف صفوف املعارضة السورية، أو 
ضوء  دور  ولعب  هبا،  الظرف  سمح  التي  تقريًبا(  )الرمزية  امليدانية  املامرسة  ساحة  يف 
فيها  اندفعت  سياسية  وأخطاء  انحرافات  عده  مما  لعدد  نشطة  مواجهة  وقوة  كاشف، 
قوى معارضة نحو الرهان األمريكي ـ األورويب، وأرادت جر احلركة الوطنية كلها إليها 
)يف إعالن دمشق ويف التجمع الوطني الديمقراطي(. ومل يكن أقل شأًنا أو أمهية من هذا 
أن يلعب احلزب دوره املبادر والفعال يف التحالفات السياسية التي نشأت، وأن يكون 
)من  جديدين  حتالفيني  إطارين  بناء  يف  وحتديًدا  فيها،  املؤثر  وفعله  الواضحة  هويته  له 
الكردية  القومية  التحالفات  باستثناء  املايض،  العقد  خالل  سورية  يف  نشأت  ثالثة  بني 
يف  النوعية  أمهيته  منهام  لكل  تكون  أن  يمكن  السوريني(  باألكراد  خاصة  ظلت  التي 
)تيم(  املاركيس  اليسار  بنجاح يرجتى: جتمع  تابع طريقه  إذا  السوري  الواقع واملستقبل 
نفسه  إذا نجح يف تطوير  املنشود،  الشيوعي  أو  اليساري  الذي يمكن أن يصري احلزب 
والتصدي بنجاح للمهامت التي تنتظره ليكمل مسريته. والتيار الوطني الديمقراطي)قيد 
التأسيس( الذي هو إطار وطني ديمقراطي واسع أنجز تفامهات أساسية، وما زال أمامه 
طريق طويل ليثبت وجوده عىل األرض كتيار وطني ديمقراطي حق، يؤمل أن يصري قوة 

فاعلة لتجاوز أزمات الواقع، ال أن يغرق فيها.
لكن هذا كله يظل أقرب ما يكون إىل الفعل السيايس الرمزي الذي مل ينجح حتى 
اليوم يف التحول إىل حركة سياسية فاعلة عىل األرض، شأنه شأن فعل احلركة السياسية 
تزداد  التي  الضيقة  الناشطة  النخبة  إطار  يف  ينحرص  كونه  كلها،  املعارضة  السورية 
بوعيهم  السوريني  يسري ماليني  واد، يف حني  أناشيدها يف  تنشد  والتي  البالد  ضيًقا يف 
احلاكمة من جهة، وقوى  والطبقة  النظام  فيه:  التأثري  يتقاسم  آخر،  واد  واهتامماهتم يف 

اخلارج اإلمربيايل واإلقليمي من جهة أخرى، كام سبق وأرشنا يف املقال السابق.
وثابتة،  واضحة  ديمقراطية  وطنية  توجهات  ذو  ملموس  سيايس  عمل  احلصيلة: 
مبادرة ونشاط وفعالية سياسية، وتعثر متكرر يف إعادة بناء احلزب، سواء بوصفه حزًبا 
إذا كسب  املرء  العمل، وماذا جيدي  تأسيًسا جديًدا حلزب  أو  ا من طراز جديد،  يساريًّ
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العامل وخرس نفسه؟
ما زال احلزب يقف عىل رجل واحدة عىل أرض األزمة، فيام رجله الثانية مل تثبت بعد 

عىل األرض خارج األزمة، فأين سيهبط هبا؟
فهل ما زال احلزب ينطوي عىل إمكانات جتديد نفسه واحتالل املوقع اجلدير بتاريه 

وإنجازاته وتضحياته؟
وما املطلوب فعله لتحقيق ذلك، وكيف؟

أسئلة برسم مناضيل احلزب وأصدقائه مجيًعا، وال جواب حقيقًيا عليها إال يف ساحة 
الفعل واإلنجاز.
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حول أزمة احلياة السياسية يف سورية

-3- 

لطمة كربى للمعارضة الوطنية الديمقراطية

املوجة الليربالية الطارئة 

ملحة تارخيية عن الليرباليني السوريني
ورشع  املستقل،  االقتصادي  التطور  طريق  سوريا  عىل  الفرنيس  االنتداب  أغلق 
األبواب لتطور كولونيايل. وكانت تأثريات الثقافة الرأساملية الفرنسية ونظرهتا للحياة 
قد بدأت تفعل فعلها يف بعض أبناء النخب السورية والعربية منذ أواخر القرن التاسع 
عرش، لتطّعم وتزيح ببطء الثقافة والرؤية العثامنية العتيقة شبه االقطاعية. وازدادت هذه 
اإلزاحة رسعة مع وصول جيوش االنتداب وتقسيم املنطقة العربية وفق اتفاق سايكس 
ـ بيكو. يف أواخر العرشينات بدأت بعض النخب السورية من العائالت التقليدية األكثر 
ثراء بإنشاء بعض االستثامرات الرأساملية )إسمنت، صناعة غذائية، مياه( التي تزايدت 
التغلغل  إىل  طبًعا  إضافة  الحًقا،  فيها  يتوسع  والنسيج  الغزل  قطاع  وأخذ  السنني،  مع 

الرسيع لفروع ووكاالت الرشكات والبنوك الفرنسية الذي بدأ مع القرن العرشين.
والتجار  واإلقطاعيني  األرايض  مالك  من  توليفة  السلطة  تسلمت  االستقالل  بعد 
والرأسامليني اجلدد )وكالء رشكات غربية وصناعيني(، ينحدرون مجيًعا من عدد حمدود 
العثامنيني،  ظل  يف  سوريا  يف  تقليدًيا  والثروة  السلطة  حتوز  كانت  التي  العائالت  من 
كذلك  واستمر  العائلية،  امللكية  هو  واملال  لألرض  الرئييس  امللكية  شكل  كان  حيث 
)وليس  والتصالح  للرشاكة  قوية  أرضية  وفر  ما  اجلديدة،  الرأساملية  االستثامرات  يف 
التناقض والرصاع( بني الطبقات السائدة القديمة واجلديدة )اإلقطاع ومالك األرايض 
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والربجوازية الناشئة(، وترك آثاره الرجعية عىل قيم وثقافة وطموح الرأساملية الصاعدة 
عىل  وذلك  اإلمربيايل.  ـ  الرأساميل  االنتداب  حاضنة  يف  وتابعة،  ضعيفة  ولدت  التي 
الرأساملية  إبان ظهور  عكس ما كان عليه احلال يف فرنسا خصوًصا، وأوروبا عموًما، 
التاريية لوالدهتا تفرض عليها  العصور احلديثة، حني كانت الرشوط  بداية  هناك، يف 
أن تكون ثورية وجذرية يف مواجهتها لإلقطاع وثقافته ونظامه السيايس، عالوة عىل أهنا 
ولدت يف زمن ال تنافسها عىل سوقها القومية فيه ال إمربيالية وال رأساملية أخرى، فنمت 

برسعة واستقاللية وقوة حتسد عليها.
يطيب لبعض املثقفني وصف الرشحية الرأساملية السورية التي تنامت حتت االنتداب 
والنسبي  املجازي  باملعنى  إال  كذلك  ليست  وهي  )الليربالية(،  بـ  االستقالل  وبعيد 
حني تقارن باإلقطاع ومالك األرايض املحليني، حيث كان ما حتمله من حمتوى ودور 
الليربالية الغربية جمرد تقليد سطحي وحماولة للتشبه بالغرب الرأساميل، ناتج عن إعجاهبا 
بمدنيته وتقدمه. فلم يتجذر فيها ذلك املحتوى، ومل تكن مصاحلها تشرتطه. بل األقرب 
إىل احلقيقة أن تلك املصالح كانت تسوقها لتبقى حمافظة وأقرب إىل اعتامد ثقافة وقيم 
انحدرت من صلبهم وتتشابك مصاحلها  الذين  وعالقات اإلقطاع ومالكي األرايض 
االنفصال  مع  السلطة  إىل  عاد  الذي  الطبقي  احللف  طروحات  مثاًل  معهم.)لنراجع 
الذي كان رئيس وزرائه خالد العظم، أحد أبرز رموز من يسمون بالليرباليني. وكذلك 
الرئيس  الدواليبي؛  التي طرحها معروف  السياسية  ـ  املطالب االقتصادية ـ االجتامعية 
اإلخوان  حركة  تصاعد  قبيل  نفسه  احللف  ملصالح  ممثاًل  االنفصال،  حلكومة  الثاين 

املسلمني ضد النظام أواخر السبعينات(. 
نظام  اعتامد  الرشحية هو  تلك  الليربالية عىل  إىل إطالق صفة  دفع  أهم سبب  ولعل 
السوق )من دون تصفية اإلقطاع(، وشكل احلكم الذي تبنته يف سياق تشبهها بالرأساملية 

الفرنسية. 
1948، أي  قاد عجز التحالف احلاكم عن مواجهة املرشوع الصهيوين إبان النكبة 
عجزه عن معاجلة املسألة الوطنية ـ القومية، إىل تدهور كبري يف مكانته ونفوذه، وتسبب 
يف سلسلة من االنقالبات العسكرية مل تتوقف إال عام 1954 عندما عاد التحالف نفسه 
الشعبي،  النهوض  نفسه، يف سياق موجة واسعة من  السلطة معتمًدا شكل احلكم  إىل 
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األرضية  عىل  عدة  قوية  أحزاب  تبلورت  وقد  لالستعامر،  املعادي  والقومي  الطبقي 
الشعبية ذاهتا من الطبقات الدنيا والوسطى: )البعث، القوميون العرب، الشيوعي( يف 
حني احتفظ احللف احلاكم بحزبيه الرئيسيني: حزب الكتلة الوطنية )دمشق( وحزب 
الشعب )حلب(، ببنيتيهام التقليديتني، وأهدافهام نفسها، حيث مل يباليا بمشكلة األرض 
التي ظلت مملوكة لإلقطاع ومالك األرايض الكبار يف حني يغرق 65 يف املئة من الشعب 
)سكان األرياف( يف األمية والفقر املدقع والتخلف، كام مل يكن لدهيام أي مرشوع حلل 
الغزل  قطاع  يف  الرأساميل  االستثامر  توسع  استمر  حني  يف  والقومية،  الوطنية  املسألة 
والنسيج بشكل خاص. كام نمت حركة اإلخوان املسلمني التي كانت )رشيًكا مضارًبا( 
إىل  إضافة  والوطنية،  االجتامعية  للتناقضات  احلتمي  االحتدام  وقاد  احلزبني.  لذينك 
احلشود  بغداد،  حلف  الثالثي،  )العدوان  والصهيونية  اإلمربيالية  التهديدات  تصاعد 
الشعبية  لألحزاب  املنتمني  اجليش  ضباط  من  عدد  مبادرة  إىل  سورية(  شامل  الرتكية 
ملقابلة عبد النارص وطلب الوحدة مع مرص، متجاوزين السلطة وحلفها احلاكم، طاحمني 
والقومية  الوطنية  املجتمع:  املطبقة عىل خناق  املسائل  معاجلة  القادرة عىل  الدولة  لبناء 
الطبقات  يد  إىل  السلطة  انتقلت  وبذلك   .1958 عام  الوحدة  فقامت  واالجتامعية، 
الوسطى والشعبية التي حكم النظام النارصي بالوكالة عنها، وطويت صفحة ما يسمى 
جماًزا باملرحلة الليربالية التي مل تدم سوى أربع سنوات قصريات. وعجزت ردة االنفصال 
السلطة رغم  تثبيت  إعادة  الرأساميل عن  قادها ضباط موالون للحلف اإلقطاعي  التي 
إعالهنا األحكام العرفية عام 1962، )استمرت منذ ذلك احلني(، فأطيح هبا ثانية يف 8 
آذار/ مارس 1963 عىل يد حتالف ضباط بعثيني ونارصيني، لتتم يف السنوات الالحقة 
البورجوازية احلديثة  القديمة ومصادر سلطتها، ومن ضمنها  للطبقات  تصفية جذرية 
العهد، عرب اإلصالح الزراعي والتأميم. هبذا أخرجت تلك الطبقات من السلطة ومن 
أيًضا، وأخرج أفرادها أنفسهم من املجتمع، حني هاجروا ليلحقوا بأمواهلم  االقتصاد 
التي أودعوها خارج البالد، من دون أن ترتك ليرباليتهم السطحية أي أثر مهم يف ثقافة 
املجتمع السوري ووعيه. اليوم، وبعد أكثر من نصف قرن من سلطتها، انقرضت تلك 
أثر منذ ذلك  له  التي نشأت يف مناخ تاريي )سيايس وثقايف( مل يعد  الرشحية الصغرية 

احلني.
 * * *



94

األصوات الليربالية اجلديدة
أدبيات  يف  يظهر  بدأ  اجلديد،  القرن  بدايات  ويف  الدكتاتورية،  من  عقود  أربعة  بعد 
من  )الليربالية(  مصطلح  املعارضة  السورية  والشخصيات  القوى  بعض  وخطاب 
جديد، ولكن ليس من أوساط الربجوازية املتجددة هذه املرة، عىل الرغم من أهنا الطبقة 
ولكن  ببطء  السنني،  مر  عىل  توليدها  إعادة  جرت  أن  )بعد  البالد  يف  بامتياز  املسيطرة 
تصفية  متت  أن  وبعد  األخري،  العقد  يف  كربى  بمقاييس  استثامراهتا  تنامت  و  باطراد، 
طبقة اإلقطاعيني ومالك األرايض تصفية جذرية منذ عقود، عىل يد النارصية والبعث، 
وسادت العالقات الرأساملية يف السوق وإىل حد ملموس يف املجتمع( بل يا للمفاجأة، 
معادية  تاريًيا  كانت  الشعبية،  الطبقات  من  تنحدر  وحزبية  سياسية  شخصيات  من 
الفردية  مصاحلها  وبكل  عمرها  بسنوات  للتضحية  مستعدة  وكانت  بشدة،  للرأساملية 
من  عديدون  شيوعًيا،  حزًبا  كان  الذي  الشعب  »حزب  الشعب!  مصالح  عن  دفاًعا 
حزب العمل الشيوعي وحزب العامل الثوري والقوميون العرب واالشرتاكيون العرب 

وماركسيون رسميون سابقون«.
املستجدة من األصوات )الليربالية( يف سورية؟ هل ثمة  املوجة  الذي ولد هذه  فام 
يف  الربجوازية  الرشائح  بقية  عن  متميًزا  وعًيا  حاملة  تتكون  جديدة  برجوازية  رشحية 
ويف  طبقتها  يف  السائد  املتخلف  املحافظ  الوعي  مواجهة  مصلحتها  وتتطلب  البالد، 
الديمقراطي  السيايس  احلكم  وشكل  الليربالية  والنظرة  الفلسفة  وإحالل  املجتمع، 
مكانه؟ )تقديس امللكية اخلاصة والنشاط االقتصادي اخلاص واملبادرة احلرة، تقديس 
احلريات الفردية، الفكرية والدينية والسياسية واالجتامعية، تقييد دور الدولة يف املجتمع 
ومبادرة  الذايت  بتنظيمه  بمهامها  ليقوم  املدين  للمجتمع  احلرية  وإطالق  حد  أقىص  إىل 
أفراده وجمموعاته بقيادات برجوازية، تنظيم احلياة السياسية وفق مبادئ فصل السلطات 
واالنتخابات وتداول السلطة، إلخ(. وهل ما نسمعه من أصوات تتحدث عن الليربالية 

بالتايل هو نبت حقيقي ذو جذور يف بالدنا؟ 
وإذا مل يكن للرشحية التي أرشنا إليها وجود ملموس، فام الذي تسبب بظهور هذه 
الظاهرة؟ أهي ظاهرة تكونت بحكم ظروف سياسية عارضة، وهي بالتايل بال جذور 
وال حامل اجتامعي له وجود مادي عىل األرض، وستختفي بالتايل بالرسعة التي ظهرت 
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فيها بمجرد زوال الرشوط العارضة التي أوجدهتا، أم هي غري ذلك؟
وما الدور الذي لعبته وتلعبه موجة من هذا القبيل يف األوضاع التاريية والسياسية 

الراهنة، وال سيام يف أزمة املعارضة السورية التي هي موضوعنا األسايس هنا؟
 ثمة أسباب موضوعية لظهور األصوات الليربالية من جديد يف سورية، ويف بلدان 
أخرى عربية وغري عربية »وليست األسباب متطابقة بني خمتلف احلاالت، رغم وجود 

أساس واسع مشرتك بينها«، وثمة أسباب ذاتية أيًضا.
األسباب املوضوعية

1ـ ضعف الرشحية الربجوازية الليربالية التاريي يف سورية والبالد العربية وسطحية 

والدهتا  رشوط  جممل  بحكم  بالدنا،  يف  وتصفيتها  هبا  اإلطاحة  ورسعة  ليرباليتها، 
وخصائصها التاريية التي سبق أن تطرقنا إليها. وبالتايل:

بقاء املهامت املنوطة هبا تاريًيا )قياًسا عىل التاريخ األورويب واألمريكي( غري منجزة، 
األمر الذي يلقي بمهمة إنجازها عىل كاهل املجتمع، بقوى طبقات أخرى، وبكيفيات 
يف  وحريته  اإلنسان  فردانية  احرتام  عىل  خاص  بشكل  هذا  يصدق  أخرى.  وأشكال 
املعتقد واحلياة االجتامعية والسياسية، كام يصدق عىل إجياد أشكال حكم تتيح للمجتمع 
اختيار نظام وآليات احلكم الذي يقتنع بصالحه، سواء كانت هذه القناعة حمقة أم خاطئة 

من وجهة نظر اآلخرين. 
االشرتاكية،  )القومية،  البالد  يف  املعروفة  األيديولوجية  التيارات  كل  فشل  2ـ 

التاريية  القضايا  وحل  النهضوية  مرشوعاهتا  من  أي  حتقيق  يف  الليربالية(  اإلسالمية، 
أممها  هنضة  حتقيق  يف  الغربية  الليربالية  نجاح  يظل  حني  يف  للمجتمع.  بالنسبة  العالقة 
جذاًبا ومغرًيا بتقليده بالنسبة للكثريين. كام يظل قرص عمر الليربالية السورية يف السلطة 

مسوًغا جيده بعضهم مناسًبا للدعوة إلعطائها فرصة جديدة.
3ـ نجاح الدكتاتورية يف سد الطريق أمام مرشوعات قوى املعارضة التي تكونت من 

خمتلف الطبقات الشعبية، شيوعية كانت أم قومية أم إسالمية، بالعنف غري املحدود، وما 
ولده هذا من يأس وإحباط وارتداد عن هذه املرشوعات واأليديولوجيات، وال سيام 
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بعد اهنيار النظام السوفيايت الذي جعل عدًدا من املاركسيني السابقني )يكفرون( باحللم 
االشرتاكي، يف ظاهرة ارتداد نموذجية. 

املنظومة  لدول  اإلمربيالية  ـ  الرأساملية  واجتياح  السوفياتية  التجربة  اهنيار  4ـ 

للعامل  اإلمربيايل  االجتياح  ثم  من  و  واقتصادًيا،  وسياسًيا  فكرًيا  السابقة،  االشرتاكية 
بعد  سيام  وال  الكبري،  األوسط  الرشق  مرشوع  سياق  يف  خصوًصا،  واملنطقة  عموًما، 
احتالل العراق، وطرح أحالم تغيري خرائط املنطقة وأنظمتها وكياناهتا السياسية، حتت 
الفتة اللربلة واحلداثة )والتعتيم التام عىل املحتوى احلقيقي التدمريي للمرشوع(، وهو 
ما جعل بعضهم يقتنع بأن الليربالية الغربية قدر ال مفر منه، وال طريق للحياة والتطور 

سواه، فكل ما عداه وهم زائف!
حموًرا  السوفيات  بعد  الشامل  اإلمربيايل  الفكري  ـ  األيديولوجي  اهلجوم  وشكل 
غري  وقدراته  وتقنياته  احلديث،  اإلعالم  بسطوة  استقوى  االجتياح،  ذلك  من  أساسًيا 
كثريين  وجعلت  والليربالية،  الرأساميل  للنظام  للرتويج  مجيعها  وظفت  التي  املسبوقة 
ولكن  اإلعالم،  ذلك  ينتجه  ما  واعية  غري  أو  واعية  بصورة  تردد  أبواق  إىل  يتحولون 

بحامس شديد دائاًم.
األسباب الذاتية

1. دمرت سنوات السجن الطويلة القاسية نفوس وقناعات كثري من املناضلني، بل 

حمقتها حمًقا بالنسبة لبعض هؤالء. فانكفأ بعضهم كلًيا عن االهتامم السيايس، وانقلب 
تدينه، وبعض من كان  متدينًا  السابقة، فرتك بعض من كان  قناعاته  بعضهم متاًما عىل 
هؤالء  معظم  ليربالًيا!  ماركسًيا  أو  يسارًيا  كان  من  بعض  وصار  متدينًا،  صار  علامنًيا 
خمتلف  يف  هذا  مثل  )وحصل  الروسية  البرييسرتويكا  مع  الليربالية  إىل  باالرتداد  بدأ 
بقاع العامل(، ثم جرفه مد اإلمربيالية الكاسح بعد السوفيات. كانت األرواح والعقول  
منهكة ومهزومة، تقاوم املوت السيايس والروحي، فتمسكت بأول خشبة ساقها السيل 
يف طريقها. وألن اإلعالم اإلمربيايل رمى بكثري من هذه األخشاب يف السيل الذي نتج 
عن اهنيار السد السوفيايت، فقد تعلق كثريون هبا، وصاروا يتبارون يف تربير سلوكهم هذا 
بصفته التكيف الصحيح املطلوب مع )العامل الذي يتغري(، ومل يوفروا جهًدا يف السخرية 
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من)اجلامدين( الذين يتمسكون بمبادئهم وأحالمهم املختلفة، و ال حيذون حذوهم يف 
)التجديد؟(، مستقوين بام يضخه ذاك اإلعالم من: تنظريات ومتجيد لليربالية، وانطواء 
األحزاب  تصفية  ورضورة  والوطنية،  والقومية  املاركسية  وموت  االشرتاكية،  صفحة 
بصيغها و مبادئها املعروفة، وانتهاء مفهوم السيادة الوطنية، وميض عهد التنمية املستقلة، 
وبروز قوة العوملة املتوحشة التي ستمدن العامل رغم أنف الشعوب والتاريخ وجتلب له 

االزدهار... إلخ.
السيايس  انحيازه  وانقالب  أفكاره  حتول  لتربير  ذهنه  أْعَمل  آخر  بعض   .2

واالجتامعي إىل نقيضه، فركز عىل حاجة الساحة السياسية والثقافية السورية لتمثل قيم 
الليربالية السياسية، عىل ضوء جتربته التي خرب فيها مدى عمق وشيوع التفكري والسلوك 
املتخلف والالديمقراطي يف الثقافة السياسية السورية، موالية ومعارضة، وعىل)فشل( 
هذه  فتبنى  هذا(،  كل  يف  حمق  )وهو  السابقة،  العربية  والنهضة  التنمية  حماوالت  كل 
األيديولوجيا )وهنا جانبه الصواب( متناسًيا أو متجاهاًل أن املاركسية تبنت وأدرجت 
يف مرشوعها التاريي كل ما هو إجيايب يف الفكر الليربايل )وأمهه تقديس حرية اإلنسان 
وحلم جمتمع احلرية(، ونقدت بعمق وجذرية الفكر الليربايل االقتصادي ألنه يقود إىل 
عبودية اإلنسان واغرتابه وتشييئه ـ حتويله إىل يشء، وجعله جمرد أداة إنتاج واستهالك، 
لعلهم مل  أو  ليرباليونا اجلدد من رؤوسهم،  لقد شطب  للرأساملية!  العام  النظام  ضمن 
للنظام  نقدها  وهو  ورسوًخا،  علمية  املاركيس  الفكر  إنجازات  وأكثر  أهم  يعرفوا؟ 
ويشيد  يقره  نقد  وهو  أهداف،  من  يعلنه  ما  نقيض  عىل  لإلنسان،  واستالبه  الرأساميل 
بعمقه وأصالته معظم فالسفة و منظري الرأساملية أنفسهم، وال سيام يف القرن العرشين.
وحلفائها،  العاملة  للطبقة  انحيازهم  عن  سابقني  ماركسيني  ارتداد  شكل  لقد    
وانقالهبم إىل التنظري للرأساملية ومتجيد الربجوازية، عودة غري معلنة إىل مدرسة ستالني 
الفكرية )بكل بؤسها وانحطاطها( عن التطور امليكانيكي للتاريخ واملجتمعات، والتي 
عىل  وعمل  اإلقطاعي(،  العهد  )بعد  الرأساملية  واملرحلة  الربجوازية  دعم  تستوجب 
من)تطور  فيها  تم  وما  اخلمسينات  يف  اليتيمة  األربع  السنوات  مرحلة  وأسطرة  تلميع 
وازدهار؟(، حني حكمت الربجوازية السورية البالد بنظام سيايس ذي مظهر ديمقراطي، 
البنيوي عن النهوض  متجاهاًل ضعف تلك الربجوازية وسطحية ليرباليتها، وعجزها 
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باملسؤوليات التاريية األساسية التي يتطلبها املجتمع، والتي ال قيامة للبالد من دوهنا 
السورية  الربجوازية  أن  أيًضا  ومتجاهاًل  والقومية(.  والوطنية  االجتامعية  احلقول  )يف 
اخلمسينات  برجوازية  من  وضعًفا  عجًزا  أكثر  اليوم  املوجودة  الدولة(  وليس  )الطبقة 
)جتاه حاجات املجتمع، وجتاه اخلارج اإلمربيايل املتوحش(، وبال أي طموح تاريي أو 
مرشوع وطني هنضوي، وأهنا ال تستطيع أن تسيطر من دون قوة الدكتاتورية وسطوهتا، 
ومن دون دور مركزي للدولة يف الوظائف االجتامعية ويف االقتصاد، وأهنا هلذه األسباب 
بالضبط اختارت أن تتزاوج وتتشابك بعمق مع النظام الذي يضمن هلا مصاحلها العليا 
بطريقة تعجز هي ذاهتا عن تأمينها. كام أهنا خاوية متاًما فكرًيا وثقافًيا، وال تستبطن سوى 
نتف مهرتئة من التفكري املحافظ املتخلف ونتف أخرى سطحية مستوردة من اإلعالم 
الرأساميل العاملي مبارشة، ما جيعلها عدًوا مبينًا ألي فكر ليربايل يستحق اسمه، ما عدا 
بالتعاون  النظام عىل دربه برسعة كبرية  الذي يدمها والذي يميض  االقتصادي  جانبه 
التام معها ومع رأس املال العريب والعاملي. وبالطبع، فإن هذه املراجعة للتاريخ والفكر 
ال تستقيم من دون إدانة وجتريم كل التحوالت االقتصادية ـ االجتامعية الكربى التي 
متت يف عهد عبد النارص والبعث )اإلصالح الزراعي، التأميامت، إنشاء قطاع اقتصادي 
كبري للدولة، سن القوانني التي تقيد هنب رأس املال اخلاص للعامل والفالحني وسائر 
فئات الشعب، جمانية التعليم وإلزاميته، مناهضة املرشوعات االستعامرية واإلمربيالية، 
هواه  عىل  ويمرح  يرسح  اخلاص  القطاع  وترك  عنها  للرتاجع  الدعوة  وبالتايل  إلخ(، 
ليحقق التنمية واالزدهار املوهوم. وهو ما يتطابق متاًما مع رشوط صندوق النقد الدويل 
سيئ الصيت، وهو نفسه ما يفعله النظام يف احلقيقة، ولكن بحنكة وطول نفس يفتقده 

دعاة الليربالية اجلدد.
نتائجه  قبح  يزيد  سيايس.  وقائد  معلم  أسوأ  االنتقام  ونزعات  األعمى  احلقد   .3

وفق  ويتمرد  يتحرك  مل  ألنه  وحتقريه  وإدانته  الشعب  عىل  السخيف  التعايل  وضالهلا 
املثقف  بغرور  املشبعة  التافهة  العبارة  سمعنا  مرة  كم  ـ  )املثقفني؟(  هؤالء  تصورات 

وعنجهيته الغبية: الشعب السوري ليس سوى قطيع من الغنم!
بالقوة  أمدهم  منبع طاقة أسايس  )املتلربلني(  لبعض  بالنسبة  احلقد  لقد شكل هذا   
باتوا  حيث  وحده،  النظام  جتاه  ال  السياسية،  وملواقفهم  املستجد(،  )لوعيهم  املحركة 
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يرون فيه رًشا مطلًقا يعجزون عن أي قراءة موضوعية لسياساته ومواقفه، بل أيًضا جتاه 
السابقة يف  التي هجروها والتي بات جمرد استمرارها يذكرهم بكل معاناهتم  أحزاهبم 
إال  بالنسبة هلم  يثمر  مل  التي )خرسوها؟( من أعامرهم يف رصاع  السجون وبالسنوات 
هزائم مريرة، ناهيك عام يمثله هذا االستمرار من تذكري حي هلم بانقالهبم الشامل عىل 
بالكثري من  التي حظيت  السابقة  وأفكارهم  الكفاحية وقيمهم  تاريهم وعىل روحهم 
مواقع عميقة جًدا يف  إىل  بعضها  االحرتام واإلعجاب من مجاهري واسعة، وصل عند 
النفوس، يف حني تنظر تلك اجلامهري نفسها بدهشة وذهول وعدم احرتام ألوضاعهم 
مقياًم  مًها  األحزاب  تلك  استمرار  ضد  رصاعهم  من  جعل  ما  املستجدة،  وطروحاهتم 
بالنسبة هلم، فيحرصون عىل احلط من شأهنا يف كل مناسبة، ويتمنون فناءها واختفاءها 

بأرسع وقت وبأي طريقة.
وال  العام،  بالشأن  املهتمة  السياسية  األوساط  بلبلة  يف  بفعالية  هذا  كل  أسهم  وقد 
سيام أوساط الشباب التي أقبلت عىل املناضلني بعد خروجهم من السجون، منتظرة أن 
ترى فيهم صورة قادهتا، وتسمع منهم ما تتعطش له من أفكار وإجابات عىل تساؤالهتا 
التي  املدوخة  الصدمة  تلك  كثر(  )وهم  منهم  واملهزومني  املرتدين  من  فتلقت  القلقة، 
ضعفاء  أناًسا  فيهم  رأت  حني  وإحباًطا  تشوًشا  فزادهتا  نفوسها،  يف  الذهول  أثارت 
مشوشني ومستسلمني وخائفني، أو أشخاًصا انقلب عاليهم سافلهم، وباتوا نقيض ما 

كانوا عليه قبل سجنهم.
4. ليس غياب احلامل االجتامعي للطرح الليربايل املستجد هو الربهان الوحيد عىل 

ظرفية الظاهرة الراهنة وال تارييتها، فثمة أيًضا غياب أي نتاج فكري وثقايف حميل جديد 
يف  عنها  ينرش  ما  واقتصار  منها(  السياسية  سيام  وال  الصحفية،  املقاالت  )باستثناء  هلا، 
هذين احلقلني عىل النصوص املرتمجة التي كتبت ملجتمعات أخرى ويف أوضاع تاريية 
طباعتها  هذا:  من  وأسوأ  بالدنا،  حال  لواقع  متاًما  مغايرة  وثقافية  وسياسية  اقتصادية 
التامة  الغربة  عىل  إضافًيا  برهاًنا  هذا  يقدم  ما  وبقدر  غريب!  بتمويل  احلاالت  أكثر  يف 
والثقايف، بحيث ال جتد يف  والسيايس  الفكري  الليربايل،  اهلم  السورية عن  للربجوازية 
املجال  هذا  يف  والطباعة  الرتمجة  عىل  واحد  قرش  إلنفاق  االهتامم  وال  الدافع  نفسها 
يقدم  فإنه  أصيل(،  وعريب  سوري  ليربايل  فكر  إنتاج  مستوى  إىل  االرتقاء  عىل  )عالوة 
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الواقع يف  مثااًل متجدًدا عىل استمرار ظاهرة )استرياد األفكار اجلاهزة( وحماولة حرش 
ثوهبا، وهي ظاهرة قديمة تتكرر، تؤكد التخلف بقدر ما تؤكد العجز، ومل يقرص الفكر 

الفلسفي والسيايس العريب والعاملي يف نقدها. 
5. وأسوأ ما يف األمر من الناحية السياسية، وأكثره داللة، تواقت هذه الظاهرة مع 

موجة املد اإلمربيايل بعد االهنيار السوفيايت، بداية، ووصوهلا إىل ذروهتا مع هجوم مرشوع 
الفعلية  القوة  بجالء  يكشف  ما  وهو  تالًيا.  العراق،  واحتالل  اجلديد  األوسط  الرشق 
احلاملة هلذه الظاهرة، واملستفيد احلقيقي منها، وأسباب حضورها اإلعالمي القوي عىل 
الرغم من أهنا تفتقد احلامل االجتامعي ـ الطبقي هلا كام سبق وأرشنا، وال يتوافر هلا حملًيا 
إال جزء صغري من احلامل اإلعالمي: عدد من املثقفني و الناشطني السياسيني املرتدين 
عىل أيديولوجياهتم وانحيازاهتم االجتامعية السابقة لصالح األيديولوجيا والطبقة التي 
يفرتضون أهنا ستحملها )األيديولوجيا الليربالية، منزوًعا منها عمقها الفكري ودورها 
والدور  احلكم،  أشكال  أنظر  أيًضا.  السيايس  حكمها  شكل  بل  والثقايف،  االجتامعي 

الثقايف ـ الفكري هلذه الرشحية املزعومة يف سائر البلدان العربية(. 
6ـ ويسبغ عىل الطرح الليربايل املعارض طابع املفارقة التاريية املضحكة املبكية، أن 

وهو  السوري،  الواقع  أرض  عىل  االقتصادية  لليربالية  الفعيل  الصانع  هو  احلاكم  النظام 
يوم،  وراء  يوًما  ويذوبه  االقتصادي  الدولة  قطاع  ينق  من  فهو  حملًيا،  القائدة  قاطرهتا 
إنتاج  يعيد  من  وهو  والعاملي،  والعريب  املحيل  اخلاص  املال  ورأس  السوق  نظام  لصالح 
يف  يسري  بحيث  ذاته،  املنحى  يف  االجتامعي  والوعي  االستثامرية  والبيئة  القانونية  البنية 

االجتاهات االقتصادية التي حتظى برىض الرأسامل العاملي ودعمه بصورة متزايدة.
فام الذي تفعله األصوات الليربالية املعارضة إًذا؟ وملاذا تضع نفسها يف موقع املعارضة 
أصاًل، إذا كان النظام بحكم مصاحله وما يمثله، يسري برسعة قصوى باالجتاه الذي تتمناه؟
ال يبقى سوى أن موجة األصوات الليربالية اجلديدة )التي تتفق يف اجلوهر مع سياسات 
النظام االقتصادية، ومع سيطرة طبقته، سواء اعرتفت هبذا أم مل تعرتف(، تعارض شكل 
احلكم الدكتاتوري فحسب، وتريد كام تقول، شكل حكم ديمقراطي بداًل منه. ولتحقيق 
هذا اهلدف تقول األصوات الليربالية ال بد من قوة ما باجتاه حتقيقه. وبام أن )الرئة الداخلية( 
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التي هي الشعب السوري  معطلة أللف سبب وسبب )ويبدو أهنا ستبقى معطلة إىل األبد، 
وفق فهم تلك األصوات حلركة التاريخ وحتركات الشعوب، أم لعلهم ما عادوا يطيقون 
التاريخ باجتاه رغباهتم؟( فال بد من االعتامد عىل )الرئة اخلارجية(  صرًبا عىل بطء حركة 
لتحقيق التغيري املطلوب من قبلها! ومن تراها تكون هذه الرئة اخلارجية غري قوى اخلارج 

اإلمربيايل: األمريكي واألورويب، إلخ! وحلفه العريب املنبطح، ال أحد سواها!
ولكسب رىض تلك )الرئة اخلارجية( وركوب موجتها واحلصول عىل دعمها، يتعني 

تبني منطقها وطروحاهتا وتوجهاهتا السياسية!
سياسة  نفسه  الوقت  يف  وتعارض  الدكتاتورية،  تعارض  األصوات  تلك  وجدنا  هلذا 
)إيران،  املنحى  هذا  يف  ختدم  التي  اإلقليمية  وحتالفاته  اإلمربيايل،  للمرشوع  املامنعة  النظام 
أن  الفلسطينية وال سيام محاس(، وتريده  واملقاومة  اهلل،  اللبنانية وال سيام حزب  واملقاومة 
انبطاًحا  األشد  واملرصي(  السعودي  العريب  )احلضن  يف  ويرمتي  املرشوع  لذلك  يستسلم 
أمام اإلرادة األمريكية ـ اإلرسائيلية. كام رأيناها تنبذ وحتارب األحزاب الوطنية والقومية 
يف  لإلمربيالية  مناهضة  وسياسات  مرشوعات  تتبنى  ألهنا  للنظام،  املعارضة  واملاركسية 
الوقت نفسه، و تتبنى رؤية اجتامعية ـ اقتصادية ـ سياسية خمتلفة جذرًيا عن رؤيتها، حني 
حترص رهاهنا بالشعب نفسه وحلفائه احلقيقيني، وترفض االرمتاء يف احلضن األمريكي حتت 

أي ذريعة كانت.
هكذا تتضح أسباب مناهضة األصوات الليربالية اجلديدة للقوى السورية والعربية: 
صف  شق  عىل  إرصارها  وأسباب  لإلمربيالية،  املناهضة  والشيوعية  والقومية  الوطنية 
القابلون والراغبون بمالقاة املرشوع  املعارضة للدكتاتورية إىل شقني:  القوى السورية 
الوقت  يف  هذا  املرشوع.  لذلك  واملقاومون  والرافضون  للمنطقة،  الغريب  ـ  األمريكي 

الذي متأل فيه اجلو رصاًخا حول )قبول اآلخر(، ومل شمل كل املناهضني للدكتاتورية.
هل نحن أمام )طبعة سورية( من نظرية وممارسة القوى الرجعية اللبنانية )شمعون 
والكتائب، وآخرون كثر قبلهم يف التاريخ( يف الرهان عىل، وربام استدراج، قوى خارجية 
حلسم وضع داخيل لصاحلها بعد أن عجزت بقواها اخلاصة عن حسمه، ولو كان ثمن 

ذلك هو الطوفان؟ أم نحن أمام حماولة الستنساخ احلالة العراقية الكارثية؟ 
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نحن يف أحسن األحوال أمام أجواء شبيهة، ترتك األبواب مفتوحة لكل االحتامالت، 
بام فيها أسوأها.

املدينة  أبواب  فتحوا  الذين  اخلالفة  يف  الطامعني  قصة  املعارصة  بغداد  يف  تكررت 
للمغول، فأغرقوا األمة يف ظالم وختلف دام ثامنية قرون، ما نزال نعاين تبعاته وظلامته 
حتى اليوم. وحدثت وقائع كثرية متاثل يف اجلوهر مرسحية )رأس اململوك جابر(، فهل 

يفيد التذكري بالنتائج يف كل حال؟
* * *

الطبقات الشعبية ليست يف حسبان األصوات الليربالية التي تسمح لنفسها أن تغيبها 
متاًما، فتغامر أو تقامر بمصريها ضد إرادهتا وأهدافها )االجتامعية والوطنية والقومية( 
التي طاملا أكدهتا تاريًيا. هي ال توجه خطاهبا إىل تلك الطبقات، وال تأيت عىل ذكرها 
اللهم  الفارغ عليها(،  بالشتم والتسفيه والتعايل  أو كثري )إال  قليل  أو ذكر مصاحلها يف 
الشعبية وحدها،  الطبقات  أهنا ال ختص  )نظرًيا(  يفرتض  عامة  واحدة  مسألة  باستثناء 
تأيت  للشعب،  بالنسبة  أمهيتها  عىل  وهي  الديمقراطي،  والنظام  احلريات  مسألة  هي 
العيش  لألسف يف مرتبة متأخرة عن قضية مستوى احلياة ومتطلباهتا األساسية )لقمة 
هذا  يف  واللوم  والقومية.  الوطنية  القضيتني  وعن  إلخ(،  والصحة،  والتعليم  والسكن 
الرتتيب املختل لألولويات ال يقع عىل عاتق الشعب الذي يستسهل )املثقفون إياهم( 
إدانته وتسفيهه لتربئة أنفسهم من مسؤوليتهم، بل يقع عىل عاتقهم )وبالتأكيد عىل عاتق 
األحزاب الوطنية، ونحن منها( ألهنم مل يدركوا يف الوقت املناسب ما جيب إدراكه، ومل 
ينتجوا بالتايل وعًيا وثقافة توضح الرتابط اجلديل بني هذه األهداف وطرق التقدم نحوها 
تاريًيا، ليزرعوه يف صفوف اجلامهري ذات املصلحة، فيقنعوها به، ويستنهضوها ويقودوا 

نضاالهتا عىل طريق مستقبلها املنشود، بداًل من شتمها والتعايل السخيف عليها.
أيًضا(،  يفرتض)نظرًيا  عامة  مسألة  الديمقراطي(  والنظام  احلريات  )نقصد  وهي 
هذه  لكن  املوجودة(،  )غري  الليربالية  رشحيتها  سيام  وال  السورية  الربجوازية  هتم  أهنا 
عندما  إال  والديمقراطية،  احلرية  بقضية  فعلًيا  تبايل  املختلفة ال  البورجوازية برشائحها 
يعاق  التي  أرباحها  لزيادة  أو  املهددة،  مصاحلها  حلامية  الشعبية  للقوى  بحاجة  تكون 
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نموها، وهي ليست كذلك، ال اليوم وال يف املستقبل املنظور، فمصاحلها وأرباحها يف 
بزواجها  أيًضا  الوعي واملسؤولية )والرسور  فعلًيا رشيك كامل  ازدهار مستمر. وهي 
معارضة  صوت  أحد  سمع  أن  يسبق  ومل  النظام،  مع  األخريات(  السنوات  يف  الناجح 
السوداء:  الرجعية  قوى  مع  تامة  رشاكة  يف  كانت  عندما  إال  الطبقة،  هذه  من  جدية 
اإلقطاع ومالك األرايض يف حركة االنفصال، ويف الرشاكة نفسها قبيل حترك اإلخوان 
احلالتني كان صوهتا هو األخفض بني حلفائها وكان  1982. ويف  ـ   1977 املسلمني 
معادًيا معاداة جذرية وشاملة ملصالح الطبقات الشعبية )ضد الوحدة، وضد اإلصالح 
الزراعي، وضد التأميامت ـ يف مرحلة االنفصال ـ والحًقا أضيف لكل ذلك يف حتركها 
ضمن احللف الرجعي األسود يف السبعينات: العمل بالعنف والدم إلشعال فتنة طائفية 
من  اخللطة  هذه  يف  و  ديفيد(،  كامب  طريقة  عىل  إرسائيل  أمام  الركوع  و  البالد،  يف 
األهداف جرعات قاتلة من السم، لن يبلعها الشعب السوري ولو جرت تغطيتها بكل 
سكر احلرية والديمقراطية املزعومة يف العامل، وبأيدي أمهر طباخي السموم. فباسم من 

إًذا من طبقات املجتمع أو رشائحه تتحدث األصوات الليربالية اجلديدة؟
اليوم، وقد تعطلت )الرئة اخلارجية( املوهومة ملثقفينا املتلربلني، فسقط املحافظون 
اجلدد، وتبددت األوهام التي ارتبطت بسياساهتم يف املنطقة، ما الذي سيبقى عىل األرض 
معطلتني(؟  )رئتني  وماذا سيفعل أصحاهبا يف ظل  الفقاعة؟  ـ  الظاهرة  تلك  من  فعلًيا 
أم  القديمة؟  أم سيعودون إىل جلودهم  تغيري جلودهم من جديد؟  إىل  هل سيعمدون 

سينامون طوياًل بانتظار أن يأيت ظرف تتنشط فيه )الرئة اخلارجية( من جديد؟
أي ثوب وأي صفة ستكون هلم أو ملن سيأخذ موقعهم ودورهم آنذاك؟

كنا، وما نزال نقول: إن قضية احلرية والديمقراطية يف سورية )ويف كل البلدان العربية 
بنفسها  وتنتزعها  تنهض  أن  إما  أساًسا،  الشعبية  الطبقات  قضية  تزال  وما  كانت  وأمثاهلا( 
وبقواها يف سياق نضاهلا املرتابط لتحقيق أهدافها ومصاحلها، أو تظل حمرومة منها، ألن أحًدا 
لن يقدمها هلا عىل طبق من ذهب، ولن تقودها نحوها ال قوى الربجوازية السورية وال قوى 
اإلمربيالية، وال األصوات الليربالية اجلديدة السائرة يف ركاهبا، مهام كانت املزاعم واألوهام.

 * * *
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لقد شقت الدعوات )الليربالية( صف املعارضة السورية بعمق، وأثارت رصاعات 
أهم  أحد  فكانت  تقريًبا،  السنني  من  كامل  عقد  امتداد  عىل  كثرية  هامشية  ومعارك 
أسباب تشتيت وإضعاف املعارضة وتعميق عجزها يف هذه املرحلة، وتسببت بزعزعة 
الثقة الشعبية بصدقيتها )وهي ضعيفة وحمدودة أصاًل(، وال سيام حني قرأ الناس تلك 

الدعوات عىل ضوء املثال العراقي الكارثي. 
وشكلت ظاهرة ارتداد شيوعيني ووطنيني وقوميني سابقني، وانقالهبم عىل أحزاهبم 
وعىل تاريهم وعىل انحيازهم االجتامعي، وما ارتبط به من أفكار ومرشوعات، )وكانت 
جماهرة بعضهم هبذا موتورة وفيها من احلقد، وإرادة قتل وتشويه التاريخ النضايل، وكل 
ملتبسة  مواقع  إىل  وانتقاهلم  آخر(  يشء  أي  من  فيها  مما  أكثر  بصلة،  إليه  يمت  وما  من 
حتت عنوان )الليربالية(، ويف سياق املرشوع األمريكي للمنطقة، شكلت )تلك الظاهرة( 
اإلعالم  وتسليط  دعم  قوهتا  من  زاد  املهتمة،  والشابة  الشعبية  لألوساط  كربى  صدمة 
املسيطر )إياه!( ألضوائه عليها، وحماولته طمس أو تشويه كل ما عداها، مما خلق حالة 
لتلك  األكيدة  النتائج  إحدى  وكانت  العميق.  واالستغراب  والصدمة  الذهول  من 
الصدمة فقدان اجلمهور لثقته، ليس بأولئك املناضلني السابقني فحسب، )وهم الذين 
كانوا يف يوم من األيام قدوة ومثاًل أعىل للكثريين(، وإنام أيًضا بالعمل السيايس عموًما 
وبمصداقية األحزاب والقوى املعارضة )التي كانوا ينتمون إليها يوًما ما(، رغم كل ما 
بثبات مناضليها مجيًعا عىل  الثقة  باهظة، فقد تزعزعت  قدمته من تضحيات ورضائب 
أهدافهم ومبادئهم، عىل ضوء االنقالبات األيديولوجية البهلوانية لبعض من كان منهم 

ومعهم، عىل امتداد سنوات طويلة قاسية.
صورة  تشويه  املايض  القرن  من  األخرية  الثالثة  العقود  امتداد  عىل  النظام  حاول  لقد 
املعارضة الوطنية الديمقراطية، وبذل جهوًدا إعالمية وسياسية غري قليلة هلذا الغرض، لكن 
مردود حماوالته ظل ضعيًفا ألسباب عديدة لسنا بصددها هنا. لكن حني أتى هذا التشويه من 
داخل البيت املعارض نفسه، ومن أشخاص كانوا مناضلني وأعضاء أصيلني فيه يوًما ما، وال 
سيام حني أتى بالكيفية واملحتوى والسياق الذي جاء فيه خالل العقد املايض، فقد كان أكثر 
فتًكا وإساءة بكثري. وكان هذا كله هدية فادحة الكلفة، قدمت جماًنا وبكل رعونة، للدكتاتورية 

)التي يريد الليرباليون أن يقاوموها!(، وألعداء الوعي الوطني والقومي والطبقي عموًما.
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ومجاهري  لقوى  واستنزاف  ذلك من رصاعات، ومن صدمات  ترتب عىل  ملا  وكان 
والتاريخ، كان  الواقع  املحدودة أصاًل، ومن ممارسات ودعوات مغرتبة عن  املعارضة 
لذلك كله دور كبري يف إضعاف املعارضة السورية وإضعاف مصداقيتها أمام مجاهريها 
خالل العقد املايض، مما عمق أزمتها، وزاد اليأس من جدوى نضاهلا. األمر الذي سيرتك 
آثاًرا مريرة لسنوات تيل، فاستعادة الثقة والصدقية بعد رشخها أصعب بكثري من بنائها 

للمرة األوىل.
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مقاربات أولية لبعض قضايا الثورة الراهنة

مكررة  الثالث،  شهرها  البالد  مناطق  شتى  يف  الواسعة  الشعبية  التحركات  دخلت 
تنفك  ما  وهي  الوطنية،  بالوحدة  ومتمسكة  والكرامة،  احلرية  يف  الشعب  بحق  مطالبها 
تزداد اتساًعا وغضًبا أسبوًعا وراء أسبوع، برغم، بل بتحريض شديد من العنف الدامي 
الذي اعتمده النظام سبياًل ملواجهتها حتت عنوان )احلل العسكري ـ األمني(. ويف حني 
سقط أكثر من ألف ومئتي شهيد من املواطنني برصاص أجهزة األمن، كام استشهد وجرح 
عدد من العسكريني يف شتى املناطق، فقد اعتقل أكثر من عرشة آالف وتعرضوا للتعذيب 
الوحيش واإلهانات اإلجرامية وحماوالت اإلذالل وحتطيم املعنويات يف أقبية املخابرات.

النظام وال سيام الشفهي )اإلشاعات( محالته املتسمة  يتابع إعالم  يف الوقت نفسه، 
وتشويه  التحركات  هلذه  احلقيقي  الطابع  إلخفاء  والتضليل،  والكذب  الشديد  بالغباء 
صورهتا عرب وصفها بأهنا حتركات )سلفية( مرة، وبأهنا )عصابات مسلحة( مرة أخرى، 
أو  وفوىض،  ختريب  حركات  وبأهنا  ثالثة،  مرة  سورية  ضد  خارجية(  )مؤامرة  وبأهنا 
حتركات طائفية أو بأهنا حتركات شعبية ومطالبها حمقة لكن ثمة )مندسني( فيها يشوهوهنا 

وحيرفوهنا باجتاه مآرهبم اخلاصة، مرة رابعة وخامسة وسادسة.
وبعد ما جلأ النظام إىل إنزال اجليش يف عدد من املناطق واملدن بآلياته وعتاده، ففرض 
حصاًرا عسكرًيا عىل مدينة درعا ثم بانياس ومحص وتلكلخ وجرس الشغور وغريها، 
وأقحمه يف مواجهة مع أبناء الشعب أدت إىل تصاعد كبري يف أعداد الشهداء، زاد غضب 
اجلامهري يف كل مكان من هذه السياسة القمعية، وارتفع سقف املطالب يف مواقع كثرية 
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من املطالبة باإلصالح واحلرية، إىل املطالبة بإسقاط النظام وحماسبة رموزه.
ويف مواجهة ارتفاع هذا السقف صعد النظام من العنف وسفك الدماء والضغوط 

عىل اجلامهري املحتجة.
فإىل أين تسري األمور؟ وإىل أين يدفع النظام واخلارج اإلمربيايل واإلقليمي هبا؟

من املعروف للحس الشعبي العام، عالوة عىل ما يعرفه كل مهتم بالتاريخ والسياسة، 
كربى،  إسرتاتيجية  أمهية  ذا  موقًعا  وستبقى  كانت  سورية  أن  الدرجات،  بأبسط  ولو 
والتاريخ،  االجتامعية  والرتكيبة  واالقتصاد  اجلغرافيا  بحكم  وعاملًيا،  وعربًيا  إقليمًيا 
وأن ما جيري فيها سيؤثر تأثرًيا كبرًيا يف جوارها )وحاساًم عىل بعضه وال سيام الوجود 
الصهيوين الطارئ تاريًيا(، كام سيمتد تأثريه بدرجة أو بأخرى إىل مناطق واسعة وال 
سيام يف اإلقليم العريب واإلسالمي الذي هو موضع تشابك مصالح عاملية كربى. ومن 
البدهي، بالتايل، أن تكون موضع اهتامم ورصد دقيق ومتابعة من كل أطراف هذه الدائرة 

الواسعة، وأن حياول كل طرف أن يدفع باألمور يف االجتاه الذي يناسب مصاحله أكثر.
أي  يقدم  ال  حديث  هو  اخلارجية(  والتدخالت  )املؤامرة،  عن  احلديث  فإن  هلذا 
جديد، فمن البدهي أن تكون هناك حماوالت من أصحاب املصالح كلهم للتدخل يف 
كل ما جيري يف البالد، يف املجتمع ويف الدولة، وال يمكن االستناد إىل ذلك لفهم جوهر 
ما جيري، ألن اخلارج ال يستطيع خلق أو افتعال أحداث كربى يف البالد، وال سيام حني 

تنخرط أوسع اجلامهري يف احلركة.
وحني تكون أسباب هذه األحداث قد تراكمت بفعل سياسات النظام احلاكم عىل 
امتداد عقود حتى أوصلت الشعب إىل نقطة بات يرفض فيها بأي شكل من األشكال 
للسلطة، ووعوده  االبن  األسد  استالم  بعد  عليه، وال سيام  ما هو  احلال عىل  استمرار 
يف  األمور سوًءا  زادت  بل  عاًما،  عرش  أحد  يف  يشء  عن  تتمخض  مل  التي  اإلصالحية 
املجال املعييش وغريه، فإن عىل النظام أن يلوم نفسه ومستشاريه وأصحاب القرار فيه، 
وأن يتحمل املسؤولية عن ما آلت إليه األمور، وعن ارتفاع سقف مطالب اجلامهري إىل 
مستوى املطالبة بإسقاطه، وليس أن يلوم اخلارج وحيمله املسؤولية عن غضب الشعب 

وثورته. 



108

 أما اهتام مجاهري الشعب الواسعة بأهنا مندسة أو عميلة أو سلفية ألهنا حتركت مطالبة 
بحقوقها املرشوعة التي حرمت منها عقوًدا طويلة، فليس سوى دفن للرأس يف الرمال 

كي ال ترى العني ما هو شديد الوضوح أمامها وأمام الشعب وكل العامل.
لقد تفجرت حركات االحتجاج الشعبي إثر اعتقال األمن السيايس يف درعا لعدد 
من األطفال، ورفضه إخالء سبيلهم عىل الرغم من كل تدخالت أهاليهم ووجهاء من 
املدينة، بل إهانة هؤالء مجيًعا يف استخفاف مطلق بحقوقهم بوصفهم مواطنني وبرًشا، 
وهو سلوك دأبت أجهزة النظام عىل ممارسته عىل مدى عقود طويلة، وكأن النظام هو 
رب البرش وخالقهم، أو كأن الشعب ليس سوى مجع من العبيد الذين يملكهم، يعطيهم 
ما يشاء وحيرمهم مما يشاء دون أن تكون هلم أي حقوق مرشوعة يكفلها دستور، وال 

حتى حق السؤال عام تفعله أجهزة األمن هبم وبأبنائهم.
كانت حادثة أطفال درعا هي القطرة التي فاض هبا الكيل، فهب الشعب بداية من 

درعا ليقول للنظام: كفــــــــــــــــــــى!
وعىل  علينا  واعتداًء  وقهًرا  استبداًدا  كفى  وعقولنا،  وكرامتنا  بحقوقنا  استخفاًفا  كفى 
أبنائنا، كفى ترصًفا كسلطة مطلقة تعتقد أن احتكارها للسالح وأجهزة القمع واملال يعطيها 
احلق بمعاملة الشعب كقطيع من الكائنات غري البرشية، فتكم أفواه أبنائه كالعبيد، وتلقي 
هبم يف السجون حني تشاء، وتتحدث باسمهم بام تشاء وحيثام تشاء من دون أي اعتبار هلم، 
وتستويل عىل ثروات وطنهم وثامر عملهم لتلقي هلم بأقل القليل منها وتزيدهم فقًرا يوًما 

بعد يوم، ولتخص حاشيتها ورشكاءها باحلصة الكربى فتزداد ملياراهتم يوًما بعد يوم.
فاض الكيل بالشعب عند حادثة أطفال درعا، فنزل إىل الشوارع غاضًبا هاتًفا: نريد 
احلرية، نريد الكرامة، نريد سيادة القانون، نريد إهناء االستبداد وممارساته التي تسحق 

إنسانيتنا، نريد الديمقراطية.
ردت السلطة بوعيها )!( وأسلوهبا الذي طاملا اعتمدته عرب تاريها: القمع ثم القمع وال 
يشء سوى القمع! وكأهنا غافلة متاًما عن التغريات العميقة التي جتذرت خالل عقود يف 
نفوس السوريني ووعيهم، والتغريات العاصفة التي اجتاحت العامل واملجتمعات العربية، 
وال سيام يف العقد األخري، من ناحية وسائل االتصال واإلعالم، وتأثريها الكبري عىل الوعي 



109

االجتامعي والسيايس، وبشكل أخص، ما حدث يف تونس ومرص من ثورات مظفرة.
وكان القمع يف البداية حمدوًدا باملقارنة مع ما وصل إليه مؤخًرا، مجع بني الغازات املسيلة 
للدموع، وخراطيم املاء، وبعض إطالق النار الذي أسقط عدًدا من الشهداء، واالعتقاالت 
الشعبي  التحرك  األوىل طبيعة  اللحظة  منذ  أنكرت  السلطة(  )أي  ولكنها  طبًعا.  الواسعة 
املحقة واملرشوعة، والعدالة املطلقة ملطالبه، ما زاد من غضب اجلمهور ووسع التحركات 
الشعبي  التحرك  بطبيعة  اجلمهورية  رئيس  يعرتف  ومل  فيها.  املشاركني  أعداد  وضاعف 
وعدالة مطالبه إال بعد أن كانت احلركة قد أخذت أبعاًدا ال سابق هلا يف التاريخ السور ي 
املعارص )منذ عهد انفصال الوحدة السورية املرصية(، وظلت اإلشارة إىل وجود ) مندسني 

وعصابات( بني اجلمهور تغطية كافية ملتابعة القمع بشدة أكرب وأكثر وحشية.
الشعب  غضب  زاد  واالعتقاالت،  الدماء  وسفك  القمع  وحشية  زادت  وكلام 
وتوسعت املشاركة يف االحتجاجات، وارتفع سقف املطالب السياسية يف طول البالد 

وعرضها.
حتى اليوم، أدى اعتامد )احلل األمني ـ العسكري( إىل سقوط أكثر من ألف ومئتي 
شهيد من املواطنني والعسكريني، وإىل شمول االحتجاجات مناطق البالد كلها تقريًبا، 
وإىل تكرر شعارات إسقاط النظام يف مواقع كثرية، وإىل تقديم الذرائع عىل طبق من ذهب 
لقوى اخلارج األورويب واألمريكي للتدخل أكثر يف شؤون البالد )بدًءا من العقوبات 
عىل األفراد، وهو ما لن تتوقف األمور عنده بالتأكيد(، األمر الذي تتحمل السلطة كامل 
املسؤولية عنه، وعن ما قد يتطور إليه الحًقا، وال سيام منها أولئك الداعون )ملعاجلة( 
بامتياز، معاجلة )أمنية ـ  بامتياز، من أجل قضايا سياسية مرشوعة  حترك شعبي سلمي 
البالد واملجتمع  عسكرية( متوحشة، ال تفعل شيًئا سوى تعقيد األوضاع بشدة ودفع 

نحو خيارات متطرفة شديدة اخلطر باملعايري.
حراك أم انتفاضة أم ثورة؟

يرتدد كثريون يف وصف حتركات اجلامهري املستمرة منذ ثالثة أشهر بالثورة، فيصفها 
وإذا  إلخ.  شعبية(،  )انتفاضة  أو  احتجاجية(  )حتركات  أو  شعبي(  )حراك  بـ  بعضهم 
العهد  حديثة  كانت  حني  اجلامهري  لتحركات  األوىل  األسابيع  يف  مرشوًعا  ذلك  كان 
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وحمدودة ببعض املناطق )درعا، بانياس والالذقية وجبلة(، فإنه مل يعد كذلك اليوم بعد 
أن عم احلراك كل األرايض السورية، وبات ما جيري قواًل وفعاًل ثورة شعبية عامة تتميز 
باالستمرار واملثابرة ووضوح األهداف، وختوضها قوى اجتامعية واضحة يف مواجهة 

نظام وقوى اجتامعية ذات أهداف مضادة واضحة بدورها.
ما جيري هو ثورة سياسية هتدف إىل تغيري شكل احلكم االستبدادي القائم، إىل شكل 
حكم ديمقراطي تداويل، يقوم عىل مبدأ املواطنة املتساوية، وعلامنية الدولة أو مدنيتها 
فصل  وتكفل  والفردية،  العامة  احلريات  تضمن  وقوانني  دستور  وينظمه  األقل،  عىل 
السلطات وحرية التنظيم السيايس والنقايب واملدين وحرية اإلعالم، كام تضمن السيادة 
الفعلية للقانون ومساواة املواطنني أمامه من دون متييز بسبب العرق أو القومية أو الدين 
لدولة  القاسية  الدكتاتورية  من  عقوًدا  بذلك  فتنهي  العائلة،  أو  العشرية  أو  الطائفة  أو 

أمنية، متخفية يف ثوب حكم حزب واحد وجبهة كرتونية تلتف حوله.
أهدافها  ألن  اقتصادية،  ـ  اجتامعية  ثورة  وليس  فحسب  سياسية  ثورة  إهنا  ونقول 
الطبقة  تغيري  وال  الرأساميل(،   ( القائم  االجتامعي  ـ  االقتصادي  النظام  تغيري  تتضمن  ال 
السائدة )الربجوازية(. أهداف هذه الثورة هي تغيري شكل احلكم )وهذا ال يقلل من أمهية 
هذا املطلب وقيمته التاريية(، وهو ما سيتم باالنتقال من الشكل الدكتاتوري ـ العائيل 
يستتبعها  التي  الكثرية  احليثيات  مع  املنشود،  التداويل  الديمقراطي  الشكل  إىل  الراهن، 
هذا التغيري، دستورًيا واجتامعًيا، وربام اقتصادًيا )حماربة الفساد وجتريم الفاسدين، نظام 
للضامن االجتامعي التعليمي والصحي والسكني، إلخ(. إال أن الطبقة الربجوازية السائدة 
ستظل سائدة عىل الرغم من انتقال مركز اهليمنة فيها من الرشحية احلاكمة اليوم )اندماج 
السلطة السياسية مع رجال األعامل الفاسدين وحتالفها مع سائر املستثمرين والرأسامليني 
الكبار يف حقول التجارة والصناعة واخلدمات واملال( إىل رشحية أخرى أو حتالف آخر من 

الرأسامليني، ويفرتض أن تستقل فيه السلطة السياسية نسبًيا عن الطبقة السائدة. 
املعروفة  الثورات  التي متيزها عن  الثورة خصوصيتها  إضافة إىل ما سبق، فإن هلذه 
شكل  اعتامدها  يف  )غاندي(  اهلندية  الوطني  التحرر  ثورة  مع  تشرتك  حيث  تاريًيا، 
لتحقيق أهدافها )كام ثورتا تونس ومرص(، وتتميز عنها  السلمي  ـ  النضال اجلامهريي 
بتطورها التدرجيي جلهة أهدافها وجلهة اتساع القوى املنخرطة فيها، كام تتميز عنها بأمهية 
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دور اإلعالم فيها، وبافتقادها )حتى اليوم عىل األقل( للقيادة املركزية والدور التاريي 
الذي ال  الفردية(، األمر  الزعامات  أو  للتنظيم والتوجيه )من قبل األحزاب  املعروف 
يعني غياب دور األحزاب والشخصيات العامة املعروفة تاريًيا فيها بطبيعة احلال، إال 
أنه يظل أقل وزًنا وأمهية من ما هو معروف تاريًيا، وال سيام يف سورية، كام ال يعني أنه 
يمكن للثورة أن تستمر بنجاح من دون أن تتبلور عاجاًل أو آجاًل قيادة هلا تتحىل بالثقة 
اخلطرة  والعقد  التحديات  ملواجهة  الرضورية  والتنظيمية  السياسية  وبالكفاءة  الشعبية 
التي تعرتض طريقها، وتبلور برناجمها يف التغيري الديمقراطي واالجتامعي، إليصاهلا إىل 

أهدافها املرجوة. 

حول األسباب الطبقية للثورة وطبيعة قواها
استجابة  املنرصم  العقد  يف  النظام  اعتمدها  التي  املتوحشة  الليربالية  السياسات  أدت 
لضغوط صندوق النقد الدويل والرأسامل العاملي عموًما، إىل تركز كبري للثروة يف أيدي 
حفنة من الرأسامليني اجلدد، وإىل دفع قطاعات واسعة جًدا من الطبقة العاملة والفئات 
الوسطى إىل اهلجرة أو إىل جحيم الفقر والبطالة. حدث ذلك نتيجة حرمان السوق الوطنية 
االستثامرات  توجيه  مع  العادلة،  وغري  الرشسة  العاملية  للمنافسة  وفتحها  محاية  كل  من 
املايل،  اخلدمي:  القطاع  يف  )استثامرات  العالية  الربحية  ذات  اخلدمية  القطاعات  إىل  فيها 
الطبقة  خلدمة  كلها  واملوجهة  مراحله،  بكافة  والتعليمي  والصحي  السياحي  التجاري، 
والزراعة  بالصناعة  االهتامم  تراجع  مقابل  يف  إلخ(،  املجتمع،  يف  ثراء  األكثر  والرشائح 
استقالل  ويقوي  العمل  قوى  من  كربى  أعداًدا  يستوعب  الذي  اإلنتاجي(  )االقتصاد 
االقتصاد الوطني، إىل جانب ختيل الدولة املتسارع عن مسؤولياهتا االجتامعية جتاه الطبقات 

الشعبية يف خمتلف احلقول )ضامن حق العمل والتعليم واالستشفاء والسكن، إلخ(.
لتغذية  خصًبا  مناًخا  املذكورة  االقتصادية  للسياسات  االجتامعية  النتائج  شكلت 
الغضب االجتامعي  والذي كان لديه مسبًقا الكثري مما يغذيه: قهر وظلم واستبداد وغياب 
للقانون وفساد وانتهاك للقضاء وتدهور للتعليم وزيف يف اإلعالم وتسفيه للفكر والثقافة 
والقرى،  واملدن  واملؤسسات  والنقابات  االنتخابات  املاليني يف  وتزييف إلرادة  والقيم 
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إلخ.  وفر اجتامع هذه العوامل املرتاكمة عرب عقود، مع نجاح ثوريت مرص وتونس، كل ما 
يلزم لتتحول حادثة أطفال درعا )وهي ليست األوىل من نوعها يف ظل هذا النظام، وال 
هي األقسى( إىل رشارة أشعلت نار الغضب واالحتجاجات يف املحافظة الباسلة، لتنتقل 
منها إىل سائر املدن والبلدات السورية وتتحول إىل ثورة شاملة تعرب عن رفض الشعب 

الستمرار األوضاع القائمة وإرصاره عىل تغيريها مهام كانت التضحيات. 
الدنيا  الطبقات  حرًصا،  الشعبية  الطبقات  قوى  هي  الثورة  قوى  أن  الواضح  من 
وموظفني  وفالحني  زراعيني  وعامل  وعامل  طلبة  من  املجتمع،  يف  الوسطى  والفئات 
صغار وجتار صغار وقطاع مهم من النساء املنخرطات يف املجتمع احلديث ومهندسني 
وأطباء وفنيني وإعالميني ومثقفني من هذه الطبقات والفئات، باإلضافة طبًعا إىل جيش 

العاطلني عن العمل والفئات املهمشة اجتامعًيا واقتصادًيا، وهي واسعة. 
من الواضح بالقدر نفسه أن قوى الطبقة الربجوازية ما تزال ملتفة حول النظام. ويف 
حني ينخرط بعضها يف الرصاع إىل جانبه بكل إمكاناته وقواه، وال سيام أولئك الذين 
قانون سيكون  قيام دولة  إىل  أو حتى حدوث إصالح يؤدي  النظام  أن رحيل  يعرفون 
السلطة  فساد  تأمني من  برعاية واحتضان  التي مجعوها  وبااًل عىل مصاحلهم وثرواهتم 
بموقفها  األخرى  والصناعي  التجاري  الرأسامل  رشائح  بعض  تتمسك  السياسية، 
أن  قبل  الثورة  لصالح  القوى  موازين  يف  واضًحا  رجحاًنا  منتظرة  التاريي  االنتهازي 
تفك حتالفها ورشاكتها مع النظام وتلتحق بمرشوع التغيري، رغم أن بعضها قد يكون 

املستفيد األكرب من التغيري الحًقا. 
تفرس هذه احلقائق سبب تأخر انخراط قطاعات مهمة من املجتمع يف الثورة، وال سيام 
النفوذ االجتامعي  الكبري واستثامراته، وحيث  الرأسامل  يرتكز  يف دمشق وحلب حيث 
األكرب لذلك الرأسامل. ويقدم كل ما سبق تأكيًدا إضافًيا ملا سبق أن قلناه مراًرا وتكراًرا 
حتى  أو  إنجاز  يف  مسؤوليتها  من  املتخلفة  البلدان  برجوازيات  واستقالة  عجز  بشأن 
استكامل مهام الثورة الوطنية ـ الديمقراطية )التغيري الديمقراطي يف املرحلة الراهنة(، 
عالوة عىل عجزها عن حتقيق التنمية والتصنيع والوحدة القومية، ورضورة إنجاز هذه 
املهامت التاريية من قبل الطبقات الشعبية حتديًدا، وبقيادة قواها ونخبها الواعية )سواء 

أحزاهبا ونخبها القديمة أم قواها الشابة اجلديدة(.
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ثورة  هي  أو  الشباب(،  )ثورة  هي  الثورة  أن  عن  اإلعالم  وسائل  تردده  ما  يشكل 
صنع  يف  اإلنسان  دور  هتميش  عىل  تعمل  وأيديولوجيا  لوعي  استمراًرا  )الفيسبوك(، 
طبيعة  وإخفاء  وحركته،  للمجتمع  الطبقية  ـ  االجتامعية  القراءة  تغييب  وعىل  التاريخ، 
الثورات وتزييف أسباهبا احلقيقية، فالقوة األهم واألرسع للمبادرة واملواجهة يف  قوى 
الثورات كانت دائاًم وعرب التاريخ قوى الشباب، )ولكن شباب أي طبقات وأي رشائح 
البرشية  فقواها  القاعدة،  هذه  من  استثناء  الراهنة  السورية  الثورة  وليست  اجتامعية؟( 
مجهور  هبا  ويلتحق  والتحق  حرًصا،  والدنيا  الوسطى  الفئات  شباب  هي  بادرت  التي 
متزايد االتساع من هذه الطبقات بالذات بام يف ذلك النساء، ومن كل األعامر، بينام تقف 
الطبقة الربجوازية بشباهبا وكهوهلا بقوة إىل جانب الدكتاتورية، أو متفرجة ومشتكية من 
)الفوىض!( التي تعطل عليها متعها ونزهاهتا، وختفض أرباحها بإضعافها حركة السوق! 
أما )الفيسبوك( واإلنرتنت واخللوي، عىل الرغم من دورها املهم جًدا يف حتقيق نقلة 
وأصحاب  النظام  قبل  من  اإلعالم  الحتكار  وكرسها  املجتمعي،  التواصل  يف  كربى 
ضدها،  أو  الثورة  مع  هم  ممن  مجيًعا،  البرش  بيد  أدوات  املطاف  هناية  يف  فهي  املاليني، 
يستخدموهنا خلدمة الثورة أو إلفشاهلا. وهي موجودة يف شتى بلدان العامل التي ال يقل 
الذي  األمر  هناك!  الثورة  إىل  تؤدي  أن  دون  السوري، من  الشعب  معاناة عن  بعضها 

يكشف قصور التفكري الذي يرجع حدوث الثورة إليها. 

عوامل قوة الثورة
ال شك يف أن أهم عوامل قوة الثورة السورية الراهنة هي:

1. سلميتها  وجتنبها كل أشكال العنف املسلح، مهام كانت االستفزازات واملحاوالت 

التي يبذهلا النظام جلرها نحو ذلك امليدان الذي هو ميدانه بامتياز، يف مسعى منه إلفقادها 
ما  وبقدر  واحلديد.  بالنار  هلا  الوحيش  قمعه  وتربير  واحلقوقي،  األخالقي  تفوقها  عنرص 
املتأملني  املواطنني  فعل  ردود  ضبط  تتمكن  ما  وبقدر  حتركاهتا،  بسلمية  اجلامهري  تتمسك 
والغاضبني من فقد أحبائهم الذين يقتلون بال أي مربر أمام أعينهم، واملحافظة عليها يف 
حدود الالعنف، وبقدر ما تنجح يف منع أو قمع أي شخص نزق أو غاضب أو متطرف 
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أو خمرب يتحرك بني الصفوف ليطلق النار أو يستخدم أي سالح، سواء كان من عمالء 
النظام أو من بعض العنارص غري املنضبطة أو غري ذلك، فإهنا تتقدم عىل طريق ربح معركتها 
املتعاطفني  من  واملزيد  املزيد  وتكسب  والعقالنيته،  القمع  وحشية  وتفضح  التاريية، 
قوى  لكل  الوضوح  أشد  واضًحا  يكون  أن  بد  ال  وخارجها.  البالد  داخل  يف  واملؤيدين 
الثورة أن اللجوء إىل السالح ألي سبب كان هو ختريب عىل الثورة وخدمة كربى ألعدائها. 
2. االستمرار واالنتشار وتنامي احلركة من أسبوع إىل أسبوع، ومن يوم إىل يوم. حيث 

يلعب االستمرار والتصاعد دوًرا أساسًيا يف املحافظة عىل زخم احلركة واندفاعها ورفدها 
بمزيد من القوى، وإهناك قوى النظام )املحدودة باملقارنة مع قوى الشعب(، ودفعها من 
ثم للرتاجع والتفكك، من دون إعطائها الفرصة اللتقاط أنفاسها وإعادة ترتيب صفوفها.
يف حني يؤدي االتساع اجلغرايف املتزايد للحركة إىل ضم مزيد من القوى الشعبية إىل 
الثورة، وسحب مزيد منها من صفوف النظام ووضعها يف مواجهته حيث هو موقعها 

الطبيعي، كام يؤدي إىل تشتيت جهود أجهزة القمع وإهناكها وإضعاف معنوياهتا.
اجلامهري  إشعار  يف  مهاًم  دوًرا  تلعب  شعاراهتا   ووحدة  احلركة  أهداف  وحدة   .3

بوحدهتا وقوهتا وحتمية انتصارها، وتربز للعيان وحدهتا الوطنية وتفشل مساعي النظام 
لزرع التناقضات واخلالفات يف صفوفها، ولتزييف أهداف التحركات وطبيعتها، األمر 

الذي يبذل جهًدا كبرًيا من أجله. 
الشعب وترفع من  قوة  قوة احلشد وضخامته، حيث تكشف ضخامة احلشود  ـ   4
معنويات املشاركني فيها ومعنويات من يراها من خارجها، وتلعب دوًرا معاكًسا متاًما 
يف خندق النظام حيث تضعف معنويات أنصاره وتكشف عزلتهم الشعبية ووقوفهم يف 
مواجهة أهداف الشعب وطموحه املرشوع. ويفرس هذا ملاذا حيرص النظام عىل القمع 
هذه  يف  واسع  حشد  يتجمع  حني  البشع  والرتويع  املجازر  وارتكاب  الواسع  الدموي 

املدينة أو تلك، عىل الرغم من السلمية التامة للحشود.
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لقاءات صحافية وحوارات مسّجلة
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نيسان 2011 مقابلة يف »العربية«، برنامج »روافد«)11)

عبد العزيز اخلّي:
احلياة، هي وجه من وجوه 	  السياسة هي عملية  منطقّية،  دائاًم  ليست  السياسة 

احلياة، احلياة ليست منطقية أبًدا، واحلياة ليست دائاًم عادلة.
أحد 	  هو  املنّظمة  السياسية  القوى  وبني  الشباب  حراك  بني  التعّسفي  الفصل 

النتائج املرضّية ألربعني سنة من الدكتاتورية، هذا وضع ليس طبيعي أبًدا، الدكتاتورية 
صادرت احلياة السياسّية عىل امتداد أربعني عاًما.

محل السالح سياق مناقض ملصلحة الثورة كلًيا.	 
أشدد النداء وأشدد الطلب اىل كل السوريني املناضلني، اىل الشباب الثائرين، 	 

إىل كل قوى املجتمع السوري أال جيّرها الغضب وال رّد الفعل وال فعل النظام العنيف 
والوحيش وال املحاوالت املغرضة التي يمكن أن ُتبذل من هذه اجلهة أو تلك أن جُتر 

نتيجة ذلك إىل رّد فعل مسّلح، ألهنا بذلك ُتطلق النار عىل الثورة.
كل إنسان يفهم الضغط اهلائل الذي يرتتب عىل االنسان الذي ُيشاهد إنساًنا 	 

رأسه  اىل  الدّم  يصعد  إنسان  كل  طفل،  أم،  زوجة،  أب،  أخت،  أخ،  ُيقتل  عليه  غالًيا 
حني يرى األجساد املشّوهة نتيجة أعامل التعذيب الوحيش أو يسمع أو يقرأ أو ُيشاهد 
اإلهانات الفظيعة التي تطال السوريني بمختلف املواقع، وبصورة غريزية ربام يرغب 
أال  جيب  السالح،  استخدام  باله  يف  فيخطر  ورسيعة،  حاسمة  بصورة  املوضوع  بحل 
حيدث هذا عىل اإلطالق، ما َينرُص الثورة هو استمرار سلميتها، متّسكها مهام كان الثمن 

باهًظا بسلميتها.
املطلوب بلورة هيئة سياسّية وتنظيمّية ذات متثيل حقيقي لقوى احلراك الشعبي 	 

وذات متثيل سيايس ناضج يليق بحلم سورية الديمقراطية التي نسعى إليها مجيًعا، وقادر 
)))) رابط برنامج روافد، محطة العربية:

 https://www.youtube.com/watch?v=weUWFBwT(f(

https://www.youtube.com/watch?v=weUWFBwT6f4
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عىل التعامل مع كل اإلشكاليات والتحديات التي يطرحها النظام ومناوراته ومع كل 
اإلشكاليات  كل  ومع  معّقد،  إقليمي  وضع  يطرحها  التي  والتحديات  اإلشكاليات 

والتحديات التي يطرحها وضع دويل معّقد.
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لقاء مع الدكتور عبد العزيز اخلي)19)

ترشين أول 2011

 ما موقفكم من املبادرة العربية وما موقفكم من احلوار عموًما؟	 
عىل  نوافق  مل  العريب.  باملسعى  نرحب  أننا  هو  التنفيذي  للمكتب  الرسمي  املوقف 
عىل  الذي  الدور  عىل  وركزنا  الرسمي  النص  لدينا  ليس  ألنه  مبادرة  بوصفها  املبادرة 
اجلامعة القيام به رغم اخليبات التي عشناها مع اجلامعة العربية ودورها وحتديًدا دورها 

يف وقف القتل وهو هدف رئييس لدينا كهيئة التنسيق.
ومن جهة أخرى مل نكتف بالرتحيب باملسعى لوقف القتل وقلنا ال بد من إطالق رساح 
املعتقلني وعودة اجليش إىل ثكناته وسحب أجهزة االستخبارات وضامن حق التظاهر السلمي 
وتغيري سياسة اإلعالم السوري الذي حيرض ويثري الفتن، فمجمل هذه العنارص تؤدي إىل 

مناخ سيايس جديد يسمح بإطالق عملية سياسية ونحن مل نذكر حرًفا واحًدا عن احلوار.
من وجهة نظرنا نرى أننا ال نستطيع أن نفكر باحلوار وال أن نقبل به وأن نشارك به 
قبل وجود مناخ إلطالق عملية سياسية وهو يعني تفاوض ينطلق من اللحظة الراهنة 
نحو هدف هنائي مسبق هو بناء النظام الديمقراطي الربملاين التعددي؛ مهمة التفاوض 
النظام  بناء  املنشود يف  اهلدف  نحو  الراهنة  اللحظة  رسم  خريطة طريق لالنطالق من 

الديمقراطي، وهذا ال يمكن أن يتم إال عرب وجود مناخ لذلك.
أتقصد بذلك إسقاط النظام بلغة الشارع املنتفض؟	 

ما تقدم أعاله يمثل طرح اهليئة منذ بداية تشكلها، يف حينه كانت اجلامهري تنادي بشكل من 
أشكال اإلصالح وحاول النظام أن يوصل إلينا دعوات للحوار عرب أقنية غري رسمية وكان 
جوابنا الواضح واملحدد تنفيذ النقاط الثامنية التي أقرهتا اهليئة يف أدبياهتا يف الشهر الثاين أو 

)))) مقابلة صحافية مع محطة RT، املصدر موقع هيئة التنسيق الوطنية.
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الثالث للثورة يف حينه كان رأي اهليئة يقول يف رضورة التغيري الوطني الديمقراطي الشامل.
حاول اإلعالم أن يلق بلبلة باالنطالق من لفظة »اإلسقاط«. هذا بالعمل السيايس 
هو حماولة إلثارة زوبعة يف فنجان. املسألة ليست بلفظة اإلسقاط فالتعبري الذي اعتمدنا 
)التغيري الوطني الديمقراطي( هو تعبري أشمل بكثري من عبارة اإلسقاط، فهو ال يكتفي 

بإسقاط النظام وإنام حيدد بديله بخالف اإلسقاط الذي يرتك البديل جمهواًل.
يف احلقيقة نرى أن مقولة اإلصالح هي مقولة فارغة فالنظام منذ البداية يسعى إىل 
النظام أن يعيد  سحق احلراك، وأن الشعب مادة يشتغل هبا وليس له حقوق. وحاول 
إنتاج نفسه عرب إصالحات مزعومة مثل قانون االنتخابات وغريه دون النظر يف املسألة 

اجلوهرية التي يطالب هبا الشعب كام تطالب هبا املعارضة الوطنية الديمقراطية.
نحن باملخترص مل نتحدث ملرة واحدة عن احلوار مع النظام منذ خرجت الفكرة ردت 
اهليئة بنص مكتوب ومنشور ورسمي بأن عىل النظام حتقيق مناخ للحوار عرب تطبيق النقاط 
الثامنية سابقة الذكر. واليوم نقول إننا لسنا مستعدين حتى للتفكري بموضوع احلوار قبل 

تغيري املناخ السيايس بالكامل يف سورية وبعدها يتوفر املناخ إلطالق عملية سياسية. 
الثورة، ما موقفكم 	  يف األسابيع األخرية بدأت خترج أصوات مطالبة بتسليح 

من هذه الدعوات؟ وهل أنتم مع تسلح الثورة؟
منذ اللحظة األوىل لتأسيس اهليئة كان لدينا موقف مستند إىل قراءة وحتليل وأيًضا 
إىل جتارب الشعوب العربية التي سبقتنا إىل الثورة )مرص وتونس واليمن( وهي جتارب 

استطاعت أن تنجح ومتكنت املحافظة عىل خيارها يف سلمية ثورهتا.
يطالبون  كانوا  شئتم  وإذا  والكرامة  باحلرية  يطالبون  املتظاهرون  كان  احلراك  بداية  يف 
بإصالحات معينة، ولكن طبيعة رد فعل النظام األمني والدموي واملتوحش دفع الناس إىل 
تصعيد شعاراهتا خطوة خطوة، فبتنا نسمع بشعارات تطالب أواًل بإسقاط النظام، وجتاوزت 
الحًقا املطالب العقالنية حتى أصبحت تعرب عن االنفعال والغضب، حتى راحت تطالب 
بإعدام الرئيس وهو شعار يعرب عن الغضب أكثر من أي يشء آخر وهو يشء مفهوم بالنسبة 
لنا، ولكن باملعنى السيايس علينا أال ننزلق إىل هذا املكان ألنه إن كنا سنؤسس لنظام بديل 
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فلن يكون لدينا احلق باإلعدام، فهذا احلق يمنح للمؤسسات القضائية حًقا وحرًصا.
لقد كان وما زال لدينا رؤية أن سلمية الثورة هي رصيد إسرتاتيجي هلا جيعلها تتفوق 
عىل خصمها، ومن قبل اندالع الثورة كان هناك قوى تريد تطور تدرجيي سلمي وآمن. 
احلراك  رقعة  اتساع  قاعدة  عىل  وذلك  التدرج  فكرة  ستضمحل  الثورة  بدء  مع  ولكن 
الشعبي ما سيبقى هو فكرة السلمية واالنتقال اآلمن إال أن النظام أرص عىل النيل من 
هاتني السمتني من خالل الدفع باجتاه العنف وتسلح الثورة، ويف سبيل ذلك قام بكل 
ما أتيح له من وسائل القمع الوحيش وانتهاك احلرمات والقتل املمنهج دافًعا الناس عرب 

هذه املامرسة إىل محل السالح.
كيف لنا أن نفهم مصلحة النظام يف دفعه الثوار إىل التسلح؟	 

  يف احلقيقة له مصلحة عليا بذلك أي مصلحة إسرتاتيجية، فجّر الثوار إىل التسلح 
تفوقهم  الثوار  يفقد  وبذلك  أصاًل،  به  املتفوق  امليدان  وهو  ميدانه  إىل  جيرهم  أنه  يعني 
األخالقي )كثوار( يسعون إىل بناء نظام بديل ال يستعمل العنف ضد املواطنني ويسعون 
يف هذا السياق إىل بناء مؤسسات الدولة والقضاء والقانون عموًما، ولكن عندما تتسلح 

الثورة فهي ستخرس هذه امليزة إىل حد كبري.
املدنيون يف مواجهة جيش مسلح مدرب  أنه مهام تسلح  من جهة أخرى سنالحظ 
عىل القتل فمعركتهم خارسة؛ معركة املدنيني ضد اجليش حتسم سياسًيا لصالح الثوار 

ولكنها حتاًم ستحسم عسكرًيا وميدانًيا لصالح النظام.
النظام دفع الثوار إىل محل السالح وهناك جهات غذت هذا االجتاه من خارج النظام 
أو  الثورة  مصالح  خدمة  أجل  من  وليس  مصاحلها  خدمة  أجل  من  البلد  خارج  ومن 

الشعب السوري.
لألسف من حيمل السالح اليوم رغم تفهمنا ألمله وغضبه املرشوع وشعوره باليأس، 
عىل الرغم من تفهمنا هذا كله، نقول إن املسؤولية السياسية تقتيض أال ننجر إىل امليدان 
الذي يريده النظام والذي هو متفوق فيه؛ يف هذا امليدان ستفرغ غضبك لكنك ستخرس 

معركتك.
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سورية يف املخاض

 حوار مع عبد العزيز اخلّي 

شتاء 2012- جملة اآلداب 
 أجراه يف دمشق: ناريامن عامر ويوسف فخر الدين

* قمتم بإنشاء »هيئة التنسيق الوطنّية« من أجل املشاركة يف احلراك الشعبّي وحماولة 
وملاذا  النظام؟  إسقاط  حدِّ  إىل  مطالبه  رفع سقَف  وملاذا  احلراك؟  هذا  قام  فلامذا  متثيله. 

غاب هذا املطلب عن بياناتكم، فأثرتم حفيظَة بعض الشارع عليكم؟
وقد  طويل.  سيايسٍّ  تاريٍخ  حصيلُة  سياسّيٌة،  ثورٌة  فعليًّا،  هو،  الشعبّي  احلراك   -
اجتمعت الظروُف املوضوعّية لتنقَل حركّيَة هذا التاريخ من الفضاِء الثقايفِّ السيايسِّ إىل 

فضاء املجتمع الذي قّدم ما طابَق توّقعاتنا، ويف الوقِت نفسه أدهشنا.
هو يشٌء يشبه ما كنّا نحلم به، وإْن أتى بصيغٍة خمتلفة متّثلْت يف أّن طبيعة اجلمهور 
املتحّرك ال تنطبق عليها تصنيفاٌت نمطّيٌة أو تصّوراٌت سابقة )فهي ليست ثورَة عاّمٍل أو 
فالحني أو قًوى سياسّيٍة منّظم(. وهذا األمر أربَك العقَل التصنيفّي، وال سيام أّن تاريَخ 
العفوّية كام هي حال مرص.  املنّظمة ال  تاريُخ احلركات  السيايسِّ يف سورية هو  احلراك 
عفوّيُة احلراك اجلديد كانت مفاجئًة للشعب السوريِّ كام للنظام واملعارضة، ألّن أحًدا 
النظاُم  القناعَة بوجود حركٍة عفوّيٍة يف سورية: ولذا عّده  يمتلك  مل  من هذه األطراف 
مؤامرة، وتعاملْت بعُض القوى السياسّية معه بحذر، وتوّجسْت منه رشائُح من املجتمع 

السوريِّ مل حتسم خياَرها بعد.
من  عقوٌد  سّببْته  الذي  الفراَغ  لكّن  وشعبّية.  وسطى  طبقاٍت  من  مجهوٍر  ثورُة  هي 
القمع، ومن عزِل املجتمع عن السياسة، أّدى إىل ضعٍف تنظيميٍّ ملموٍس لألحزاب، أو 
ملن صمد منها أمام القمع الطويل )إذ تالشى بعُضها فعليًّا(؛ كام أّدى إىل جهل اجلمهور 
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تعرّب  حقيقّيٍة  نقاباٍت  غياُب  ذلك  إىل  يضاف  ونضاالهتا.  وبطروحاهتا  األحزاب  هبذه 
عن مصالح أعضائها ووعيهم؛ فاملوجود هو حمُض هياكل نقابّية ختضع هليمنة السلطة، 
إرادة أعضائها ووعيهم، وال تدافُع عن مصاحلهم نفسها. وثمة غياب ملنّظامٍت  تزيِّف 
أهلّيٍة ومدنّية، مستقّلٍة وفّعالة، ولو ُوجدْت ألمكن أن متأل بعض الفراغ الذي نتج من 

قمع األحزاب، لكّن القمَع منعها هي األخرى من الوجود بصورٍة شبه مطلقة.
كلُّ هذا جعل الثورَة، بالرضورة، ثورًة عفوّيًة غرَي منّظمٍة، انفجرْت ألّن القمَع عجز 
عن إلغاء توق السوريني إىل احلرّية )بل عّززه(، وعجز عن إلغاء حلمهم بسيادِة العدالة 
والقانون وإهناِء الفساد )بل قّوى إرصاَرهم عليه(، عىل الرغم من نجاحه يف حتطيم أو 
إضعاِف أو منع األطِر السياسّيِة والنقابّية واملدنّية املنّظمِة التي تستطيع محل ذلك التوق 

وهذا احللم، وقيادة نضاهلم نحوه.
نحن نرى أّن املنابَع العميقة هلذا احلراك تعود إىل سببني تاريّيني:

1( دكتاتورّية النظام وفساده، بام يعنيه ذلك من قمٍع معّمم وشديد ضد كلِّ نشاط 

؛ ومن رعب ينتاب املواطنني كّلام تناولوا القضايا السياسّية يف  أو تفكرٍي سيايسٍّ مستقلٍّ
جلساهتم اخلاّصة أو العاّمة؛ ومن ممارسٍة للحكم عىل أساِس مراسيَم وأعراٍف وأوامَر 
كثرًيا ما تكون شفهّيًة وخرًقا للقانون املكتوِب أو حتريًفا له أو استثناًء منه، بحيث خَتدم 
مصالَح املوالني للنظام، وتضُع ثرواِت املجتمع يف متناوهلم أكثر من متناول غريهم، أو 
املواطنني،  دون غريهم يف كثرٍي من احلاالت. وهذا ما خلق حاالِت متييٍز واضحًة بني 
البالد،  خارج  السفر  أو  السكن  أو  العمل  حقِّ  مثل  املواطن،  حقوق  أبسَط  شملْت 
الصفقات واالستثامراِت  الفاضحِة يف  املحاباة  إىل  اهلرم، ووصلْت  قاعدة  عىل مستوى 

الكبرية، عىل مستوى قّمة اهلرم.
2( السياسات االقتصادّية، وحتديًدا السياسات التي تمَّ اّتباُعها منذ بداية التسعينّيات، 

العريبِّ  للرأسامل  األبواب  فتُح  وبدأ   ، اخلاصِّ املاِل  رأس  نشاط  حتريُر  تسارع  عندما 
، يف جتاوٍب واضٍح مع رشوط صندوق النقد الدويلِّ ومراكِز الرأسامل العاملّية  واألجنبيِّ
األخرى. وقد أخذْت هذه السياساُت دفعاٍت قوّيًة بعد عام 2000، وظهرْت تعديالٌت 
فرتاجع  االقتصادّي،  الدولة  ولدور  البالد  يف  االقتصاديِّ  للنشاط  وعملّيٌة  قانونّيٌة 
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املقّربة  النَُّخب  بني  اجلديدة  والرشاكات  اخلاّصِة  األموال  رؤوس  لصالح  الدوُر  هذا 
وأحياًنا  انتقائيٍّ  اقتصاديٍّ  انفتاٍح  عرب  والعاملّية،  العربّيِة  األموال  ورؤوس  السلطة  من 
بل   ، اإلنتاج احلقيقيِّ بقطاعات  يبايل  االقتصاد، ال  بنية  تغيرٌي يف  عشوائّي. وبدأ يرتاكم 
ينقها ويضعفها. وهذا ما زاد من وطأة التشّوهات البنيوّية، القائمة أصاًل يف االقتصاد 
مع  ال  العاملّية،  السوق  حاجات  مع  تكّيفه  ومن  للخارج،  تبعّيته  من  وزاد   ، السوريِّ
، وال سّيام حاجات الطبقات الشعبّية والوسطى التي  حاجات التنمية واملجتمع السوريِّ
كانت القطاعاُت اإلنتاجّية وقطاُع الدولة تؤّمن بعَضها، وبخاصٍة احلاجُة إىل العمل. كلُّ 
بالنتيجة عىل حساب الطبقات الشعبّية والوسطى، وبعِض فئات الرأسامليني  هذا كان 
ثرواٍت  إنتاج نخٍب ذات  إىل  الطبقّي  الفرِز  تسارُع  أّدى  السلطة. وقد  املقّربني من  غري 
خيالّيٍة ورفاهّيٍة غري مسبوقة، بينام انحدر املستوى املعييّش واالجتامعيُّ للرشائح الوسطى 

، وتوّسعْت دائرُة البطالة برسعٍة كبرية. والّدنيا بشكٍل قويٍّ
الربيع  مناُخ  وّفره  الذي  املعنويُّ  العامل  العاملني عامٌل آخر، هو  تضافر مع هذين 
الثقَة  وقّوى  بالتغيري،  األمَل  أنعش  املناخ  هذا  اليمن(.  ليبيا،  مرص،  )تونس،  العريبِّ 
بالنفس يف إمكانّية حتقيقه بقوى الشعب نفسها، وقّدم نامذَج رِغَب السورّيون يف السري 
عىل هدهيا. فالشعُب السوريُّ ال يعد نفَسه أقلَّ من غريه من الشعوب، بل عىل العكس؛ 
ـ وهو حمّق يف ذلك. فهو شعٌب معتدٌّ بنفسه، ويتباهى بتاريه احلضاريِّ ومدنّيته العريقةـ 
لُتطلَق  درعا  حادثُة  فجاءت  االنفجار،  عنارص  مجيَع  حيوي  السورّي  املناخ  كان 
الرشارَة التي فّجرت الثورة. واحلّق أّن حادثة درعا ليست استثنائّيًة يف ظلِّ الدكتاتورّية؛ 
لكّن اجتامَع العنارص السابقة أّدى إىل غضب املواطنني وانطالق حركِة احتجاٍج واسعٍة 
بينهم، جتاوبْت مناطُق أخرى معها، وبدأت احلالة الثورّيُة تعمُّ خمتلَف أنحاء سورية. يف 
البداية، حتّرك اجلميُع حتت سقف »اإلصالح«، ومل تكن املطالُب يف بداية احلراك جذرّيًة 
بالطريقة التي نراها اليوم، بل كانت مصحوبًة باألمل يف أن تستجيَب السلطة ملطالب 
اإلصالح. لكّن ما حصل كان عكَس ذلك متاًما. فقد واجه النظام هذا احلراَك مواجهًة 
كالعادة  مصحوبًة  احلاالت،  هذه  مثل  مواجهِة  يف  املعهودة  طريقته  هي  شديدًة،  أمنّيًة 
فلسطينّية،  سلفّية،  إرهابّية،  جمموعات  املحتّجني:  إىل  املوّجهة  االهّتامات  من  بجملٍة 

جهادّية.
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املركزّية  شديدِة  ببنيٍة  اصطدم  سياسّية،  وشعاراٍت  إصالحّية،  مطالَب  من  ُطرح  ما 
استبداديٌّ  نظاٌم  فهو  الداخلّية؛  بنيته  جتاه  حتى  السوريُّ  النظاُم  هبا  يتمّيز  وبدكتاتورّية 
مركزيٌّ ليس فقط جتاه املجتمع، وإّنام جتاه بناه وهيئاته ومؤّسساته نفسها. ذلك ألّن القرار 
عادًة حمتكٌر من رأس النظام، واآلن يتشارك يف صنع القرار مع فئٍة قليلٍة من األفراد، تظلُّ 
فعليًّا ممسوكًة من قبله. واحلال أّن عدَم السامح جلهاٍت أو مؤّسساٍت أو اجّتاهاٍت جديدٍة 
بالتفكري يف التدّخل ضمن بنيِة النظام نفسه أفقده الليونَة والقدرَة عىل التكّيف، وجعل 

ا وميكانيكيًّا. تعامَله مع املستجّدات تقليديًّ
وقد ترافق هذا التصّلُب مع دخول عنرٍص تارييٍّ جديٍد يف البيئة واحلياة السياسّية، 
أال وهي وسائُل اإلعالم احلديثة التي شّكلْت، من جهٍة، أدواِت تواصٍل بني الناشطني 
مّكنْتهم تبادل األفكار والتنسيق يف العمِل يف ما بينهم، فعّوضْت بذلك من آلّيات التواصل 
املبارشة يف  واالجتامعات  )الصحافة  املحظورة يف سورية  التقليدّية  السيايسِّ  والتفاعل 
النقابة أو احلزب(؛ وشّكلْت، من جهٍة ثانية، وسيلَة إعالٍم بديٍل عجز النظاُم عن منعها، 
فأّدت دوًرا رئيًسا يف كشف ممارسات النظام القمعّيِة ألوسع اجلامهري وقطاعات الرأي 
العاّم املحيلِّ والعاملّي، األمُر الذي قّوض متاًما سياسَة التعتيم عىل اجلرائم، فأصبحْت كلُّ 
ممارسات السلطة تتمُّ حتت أعني الكامريات، وهو ما أخلَّ يف العمق بآلّيات عمِل النظام 
وأجهزة قمعه التي تعتمُد مثل غريها عىل الصمِت والتعتيم عىل جرائمها لتضمَن لنفسها 

حرّيَة الترّصف وجتنَّب ردود الفعل.
ًضا عىل املزيد من ردود الفعل الغاضبة،  هكذا أصبحْت كلُّ عمليِة قمٍع ُتفتضح حمرِّ
باملزيد  يشعر  أخذ  الذي  الغاضب  للجمهور  السياسّيِة  املطالب  سقف  رفع  إىل  ودافًعا 
من املهانة والغضب لتجاهل مطالبه متاًما وملعاملته باإلخضاِع واإلذالِل وسفِك الدماء، 

حتى وصلت األموُر إىل املطالبة بإسقاط النظام.
أّما عن سؤالكم عن غياب مطلب »إسقاط النظام« يف بيانات »هيئة التنسيق،« فنردُّ 
بأّن هذا السؤاَل حمقٌّ من حيث الشكل، وجيانب الصواَب يف املحتوى. ذلك أنه حارٌض 
ضمنًا بال شكٍّ يف طروحاتنا وبياناتنا، عىل الرغم من عدم استخداِم التعبري حرفيًّا. فالقول 
باالنتقال من النظام الشمويلِّ القائم، إىل نظاٍم تعّدديٍّ برملاينٍّ ديمقراطّي يتّمسك بالوطنّية 
السورّية، يعني حكاًم القوَل بإسقاط النظام، مع إضافٍة نوعّيٍة، ُتعنى بطرح البديل. أي 
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إننا نختلف عن غرينا بأننا طالبنا بإسقاط النظام وحّددنا أيًضا وْصَفنا للنظام املأمول. 
برملاينٍّ   ، ديمقراطيٍّ وطنيٍّ  نظاٍم  إقامُة  متْكن  كيف  لنا  يقوَل  أن  هبذا  يقتنُع  ال  َمن  وعىل 
، من دون إسقاط هذا النظام )رغم أّننا امتثلنا الحًقا ملطلِب إبراز هذا الشعار  وتعّدديٍّ

بالتعبري احلريفِّ الذي أراده الشارُع الثائر(؟
يمكن القوُل إننا مل نوّفْق منذ اللحظِة األوىل يف ترمجة الفكرة الصحيحة للتغيري الذي 
نريد إىل شعاٍر شعبيٍّ بسيٍط وواضٍح يناسب مزاَج احلالة الثورّيِة التي يعيشها املجتمع، 
تامٍّ  بتجاهٍل  السياسّيون  خصوُمنا  استغّله  ما  وهذا  ــ  النظام«  »إسقاط  شعار  وهو  أال 
اهليئة،  تأسيس  أشهر من  ثالثة  بعد  اخلطأ  لكننا جتاوزنا هذا  الثورِة والشعب.  ملصلحة 

وبعد أن دفعنا ثمنه غالًيا.
* ما العوامُل التي أّدت إىل تشكيل »هيئة التنسيق الوطنّية«؟ وما التّيارات املشاركة؟
- منذ سنواٍت طويلٍة، وحلُم إنشاء حتالٍف سيايسٍّ واسٍع للتغيري الديمقراطيِّ يراود 
قلوَب الناشطني واجلمهور السيايّس السورّي نتيجًة لإلحساس بعجِز أيِّ حزٍب بمفرده، 
أو بعجز أّي حتالٍف حمدوٍد، عن حتقيق التغيري الديمقراطيِّ املنشود وإطاحة الدكتاتورّية 

عىل امتداد العقود املاضية.
وقد جرت حماولٌة أوىل يف هذا السياق يف العام 2005 بتأسيس »إعالن دمشق للتغيري 
الديمقراطّي« بني أحزاٍب كثريٍة وشخصّياٍت متنّوعِة املشارب فعاًل، لكّن هذه املحاولة 

فشلْت خالل عامني ألسباٍب لسنا يف صدد احلديث عنها هنا.
2009، مل تكّلْل  العام  القبيل يف  وجرت حماوالٌت الحقٌة لتأسيس حتالٍف من هذا 

بالنجاح الفتقاد قّوة الدفع السيايسِّ الالزمة.
وعندما اندلعت االنتفاضُة يف آذار/ مارس 2010 توّفرْت قّوُة الدفع املطلوبة، وتمَّ 
صعبٍة  حواراٍت  بعد   2011 يونيو  حزيران/   30 يف  الوطنّية«  التنسيق  »هيئة  تأسيُس 
االجّتاهات  كلِّ  من  وشخصّياٌت  قوى  فيها  شاركْت  أشهٍر،  ثالثة  استغرقْت  وواسعٍة 
والليربالّية واإلسالمّيِة  واليسارّيِة  القومّيِة  البالد،  املوجودة يف  واأليديولوجّية  الفكرّية 

املستنرية، عربّيًة وكردّيًة وآثورّيًة، ومن كلِّ ألوان الطيف السوريِّ االجتامعيِّ والدينّي.
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الدافُع األساس الذي حّرك اجلميَع هو تشكيل إطاٍر سيايسٍّ واسٍع يعرّب بحقٍّ  كان 
بقّوة  الديمقراطّي  الوطنّي  التغيري  حتقيق  عىل  ويعمل   ، السوريِّ السيايسِّ  الطيف  عن 
الشعب السوريِّ وثورته أساًسا، ويصون البلَد من أخطار التدّخِل العسكرّي اخلارجّي، 
هذا  إلنشاِء  املبادرة  والتزمت  األهلّية.  واحلرب  الثورة  عسكرة  وأخطاِر  والطائفّية، 
َمن يقيص نفَسه، وبالعمل عىل  ، إالّ  التحالف برفض إقصاء أيِّ طرٍف أو اجّتاٍه سيايسٍّ
حتقيق التغيري الديمقراطيِّ بالكيفّية التي تضمُن وحدَة الشعب وسيادَة البالد ونقَلها يف 
املحّصلة إىل وضٍع تارييٍّ أفضل، ال بالسعي إىل حتقيق التغيري برصِف النظر عن وسائله 

وقواه وعن البديل الذي سيقوُم عىل أنقاض النظام.
بقّوِة  التغيري  يتبلور: فقد ُوِجد من يدعو إىل  السيايسُّ والربناجمّي  التاميُز  من هنا بدأ 
الذي  البديل  عن  النظِر  وبرصف  الليبّية،  الطريقة  عىل  اخلارجيِّ  العسكريِّ  التدّخل 
سيحلُّ حملَّ السلطة القائمة، بحّجِة أنه ال يوجد ما هو أسوُأ من السلطة القائمة، وأّن أيَّ 
بديٍل هو بالرضورة أقلُّ سوًءا منها، وبرصف النظر أيًضا عن أخطار العسكرة واحلرب 
األهلّية التي قد ُتدفع نحوها قًوى بعينها )من داخل البالد وخارجها(، وهو ما رفضته 

وترفضه قوى »اهليئة« وشخصّياهُتا بصورٍة مبدئّيٍة حازمة.
بالنتيجة، أعلنت »اهليئة« عن قيامها يف 2011/6/30، وطرحْت وثيقتها التأسيسّية، 
وحرصْت عىل إرشاك قوى جديدٍة من احلراك يف بنيتها وهيئاهتا. انضمَّ إىل اهليئة خالل 
من  العظمى  الغالبّية  هي  سياسيًّا،  وتّياًرا  حزًبا  عرَش  مخسَة  تأسيسها  من  أشهٍر  ثالثة 
)أحزاب  السورّية  السياسّية  اخلريطة  يف  املوجودة  السياسّيِة  واملجموعات  األحزاب 
معارضة  وماركسّية  يسارّية  وقوى  وأحزاب  ورسيانّية،  كردّية  وقومّية  عربّية  قومّية 
اجتامعّية  وشخصيات  مستنريٍة،  إسالمّيٍة  اجّتاهاٍت  عن  تعرّبُ  وشخصيات  متعّددة، 
واقتصادّية ليربالّية، ونخبة من أبرز الشخصّيات العاّمة يف البالد من مثّقفني وصحفيني 

وكّتاٍب وغريهم(.
* يبقى النفُس اليسارّي حارًضا يف حديثك، وهنا حيرضنا سؤال: من موقعك القياديِّ 
يف حزب العمل الشيوعّي يف سورية، كيف ترون يف احلزب موقَف القوى اليسارّية يف 

، من االنتفاضِة السورّية؟ املنطقة، وعىل الصعيد العامليِّ
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السوريِّ ومصاحله عىل طول  الشعب  والعامل مع  املنطقة  احلقيقيُّ يف  اليساُر  كان   -
اخلّط. املشكلة كانت دائاًم لدى األحزاب الستالينّية أو التابعة للسوفيات، إذ كانت ُتويل 
، بينام تقيض املبدئّية اليسارّية بإيالء  مواقف النظام من الرصاعات الدولّية الوزَن األهمَّ
شعوهبا.  جتاه  سياساهتا  من  انطالًقا  واألحزاب  الدول  من  املوقِف  حتديد  يف  األولوّية 
التي  اهلزيمة  أسباب  من  ونعده  »اليسارّي،«  التشّوه  هذا  من  تارييًّا  النقدّية  قراءتنا  لنا 
حلقْت باليسار العامليِّ الذي كان متحّقًقا )النموذج السوفيايّت(، بينام يراها غرينا »واقعّيًة 
سياسّيًة« لألسف. حزُب العمل ينتمي، من حيث النشأة، إىل اليسار اجلديد الذي برز 
يف هناية الستينّيات من القرن املايض، يف حلظٍة فارقٍة يف هنوض يساٍر نقديٍّ للستالينّية، ما 

زلنا أمناء له وسنبقى.
الوطنّية  املسألة  يف  عموًما  العربّية  األنظمة  يسار  عىل  كان  السورّي  النظام  أّن  الواقع 
)املوقف من قضّية فلسطني واملرشوع الصهيويّن واملقاومة(، ويف بعض القضايا االجتامعّية. 
وكان موقعه هذا أحياًنا كثريًة يف ظواهر السياسات، ال يف عمقها، وحرص برباغامتّيٍة عاليٍة 
كثرًيا عرب  منه  استفاد  ما  ــ وهو  العريّب  الرسمّي  املشهد  من  املوقع  هذا  يبقى يف  أن  عىل 
تاريه. وحني انزاح املشهُد العريبُّ كلُّه باجّتاه اليمني، انزاح معه بال تأّخر، ولكنه حرص 
عىل أن يبقى عىل يساره يف الوقت نفسه، وبذل جهًدا شبَه مستّمر يف إقامة عالقاٍت جّيدٍة 
مع أنظمٍة وقوى يسارّيٍة يف أمريكا الالتينّية مثاًل، ومع الصني وغريها يف آسيا، وأحسن 

استغالَل هذه العالقات عندما كان حيتاجها، ليهمَلها عندما ختفُّ حاجُته إليها.
الدكتاتورّية، وال  الراهنة ضّد  الشعبّية  الثورة  اندالع  بعد  تغرّي  الوضع  أّن هذا  عىل 
التي  الداخلّية  النظام  الوحشّية. وها هي سياساُت  النظام  انكشاف ممارسات  مع  سّيام 
مارسها عىل امتداد عقوٍد يف اخلفاء، وغّطاها بسياسٍة خارجّيٍة أعجبْت بعَض اليساريني 
والوطنيني وخدعْتهم طوياًل عن حقيقته، ها هي ُتْفقده أصدقاءه وحلفاءه واحًدا بعد 

اآلخر، وتنقلهم إىل صفِّ املطالبني برضورة أن يلّبي مطالَب الشعب.
القمع  تصعيد  يف  ويميض  هذا،  كلِّ  عن  أذنيه  النظام  يصمُّ  كيف  ا  حقًّ الغريب  من 
والوحشّية، مشّدًدا اخلناَق عىل نفسه بيديه، حتى يكاد ال يرتك لنفسه حليًفا أو صديًقا، 
مّتهاًم العاملَ كّله تقريًبا بالتآمر عليه، وحمرًجا أقرَب حلفائه إليه، وكأنه يدفعهم دفًعا إىل 

التخيّل عنه ونبذه!
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* قمتم بإنشاِء »هيئة التنسيق الوطنّي« لَتْلحقكم االهّتاماُت منذ اللحظاِت األوىل. 
. وقيل إّن موقفكم أقلُّ حزًما من  قيل إنكم أنشأتم هيئًة للتفاوض مع النظام السوريِّ
وهل  اهليئة؟  موقف  حقيقَة  االهّتامات  هذه  تقارب  مًدى  أيِّ  إىل  الشارع.  يف  املطلوب 
« ضمن هذا السياق النقيَض املوضوعيَّ للنظام يف تصّلبه من  يشّكل »املجلس الوطنيُّ

فكرة احلوار؟
- كّل هذه االهّتامات جاءت من أطراٍف سياسّيٍة تتمّيز تارييًّا باعتامدها مفهومات 
من  مع  بل  هلا،  خصاًم  أو  سياسيًّا  منافًسا  تعده  من  مع  رصاعها  يف  واإلقصاء  التخوين 
يتلف معها من أنصارها أيًضا. مثُل هذه األساليب بخلفّياهتا الثقافّيِة هي بعُض ما يثور 
وثقافُته.  االستبدادّي  النظام  أساليُب  بالضبط  اليوم، ألهنا هي  السوريُّ ضّده  الشعُب 
ومن املفهوم أّن احتكاَر النظام للحياِة السياسّيِة والنشاِط اإلعالميِّ والثقايفِّ عىل مدى 
أّن جتاوَز  أيًضا. ومن األكيد  السياسّية  قوّيًة يف وعي اجلمهور وثقافته  آثاًرا  ترك  عقوٍد 
ا وطوياًل يف حقوٍل كثرية،  ثقافة االهّتام املجايّن والتخوين واإلقصاء يتطّلُب عماًل جادًّ
لتصَل احلياُة السياسّية يف سورية إىل مستوى الثقافة والسلوك الديمقراطيِّ املنشود. هذا 
معّينة،  وأجنداٍت  ذاُت مصالَح  وأجنبّيٌة،  عربّيٌة  إعالمّيٌة وسياسّيٌة،  قامت جهاٌت  وقد 
باإلسهام يف ترويج تلك االهّتامات عىل أوسع نطاٍق، وحرصْت عىل أال تتيَح »للهيئة« 
فرصًة عادلًة ولو باحلدِّ األدنى ملواجهة تلك االهّتامات والردِّ عليها. ونحن نفهم متاًما 
أْن حتارَبنا جهاٌت غري سورّيٍة تريد أن خْتلف النظاَم الدكتاتورّي، وقًوى تكون مرهتنًة هلا 
الشعب والثورة،  الوطنّية وال بمصالح  بالسيادة  تبايل كام جيب  وخادمًة ملصاحلها، وال 
فمصاحلها تقودها إىل ذلك. أما األطراف السياسّية السورّية التي حتارب َمن يتمّيز عنها 
بمثل هذه األساليب، فنرى فيها جزًءا من ثقافة التخّلف واالستبداد، ومن املايض الذي 
جيب أن ينطوي عاجاًل أو آجاًل، ال جزًءا من الثورة وقواها احلقيقّية، بل هي يف احلقيقة 

جزٌء من قوى الثورة املضاّدة، ومن طبيعة النظام نفسه عىل الرغم من معارضتها له.
إّن »هيئة التنسيق« هي النقيض الديمقراطّي احلقيقّي للنظام، يف برناجمها ويف ثقافتها 
نظاًما  النظام  بديُل  يكوَن  بأن  تتمّسك  ما  وبقدر  لغريها،  خالًفا  لكنها،  ممارستها،  ويف 
ديمقراطيًّا حقيقيًّا يلّبي مطالَب الشعب والثورة، فإهنا ترفُض أن ترهن نفَسها للخارج 
حتت أيِّ ذريعٍة أو تنظري، وترفض بوعٍي وإدراٍك وحزٍم أن تندرَج يف أيِّ سياٍق للتغيري 
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، أو برهن مستقبل الشعِب السوريِّ جلهاٍت  ُد بوضع البالد حتت االحتالل األجنبيِّ هيدِّ
»مرشوعات  بالتأكيد  ترفض  وهي  أهلّية.  حرٍب  يف  البالِد  بزجِّ  أو  تكن،  ا  أيًّ خارجّيٍة 
تغيرٍي« تقود فعليًّا إىل بديٍل من النظام الدكتاتوريِّ الراهن ال يقلُّ عنه ديكتاتورّيًة، ورّبام 

يتفّوق عليه، وال يقلُّ عنه ختّلًفا، وربام يزيد عليه.
حماوالُت  تتوّقُف  وال  وحتارَص  حتاَرب  فإهنا  النحو،  هذا  عىل  التنسيق«  »هيئَة  وألّن 
تشوهيها واالفرتاِء عليها من قبل كلِّ الذين هيتّمون بمصاحلهم األنانّية فقط، عىل حساب 
وحدته  حساب  عىل  ورّبام  الديمقراطّي،  ومستقبله  وثورته  السوريِّ  الشعب  مصالح 

املجتمعّية وسيادته الوطنّية وسْلمه االجتامعّي.
االهّتامات  تلك  كذِب  فضح  يف  الشهور  مرِّ  عىل  »اهليئة«  مواقف  ثباُت  تكّفَل  لقد 
وتكّرُر  َترفض  »اهليئة«  لكّن  »احلوار،«  إىل  أشهٍر  منذ  يدعو  النظاُم  هو  فها  وزيفها. 
مطالَبها: بوقف القتل، وسْحِب اجليش، وجلِْم أجهزة األمن، وإطالِق رساح املعتقلني، 
وإحالِة املسؤولني عاّم ارُتِكَب من جرائَم وفساٍد إىل املحاكم. وكلُّ هذا لتوفري مناٍخ يسمح 
باحلديث عن عملّيٍة سياسّيٍة ملعاجلة الوضع تلّبي مطالَب الشعب املرشوعة، وتؤّدي إىل 
. وها هي أصواٌت وقًوى  استبدال النظام الديكتاتورّي بنظام ديمقراطيٍّ تعّدديٍّ برملاينٍّ
دولّيٌة وإقليمّيٌة تنضمُّ إىل الدعوة إىل »احلوار،« فال تسمع من »اهليئة« إال األجوبة نفسها. 

فأين هي تلك االهّتامات من حقيقة ممارسات »اهليئة« وطروحاهتا، إًذا؟
ا،  حقًّ جنسه  من  هم  الذين  معارضيه  وسياسات  النظام،  إّن سياسات  حني  يف  هذا 
احلرب  وأخطاِر   ، اخلارجيِّ العسكريِّ  التدّخل  أخطار  نحو  فأكثَر  أكثَر  البالَد  تدفع 
مزاعم  من  هذا  فأين  الطائفّية.  والرصاعات  املجتمع  وحدة  تفّتت  وأخطاِر  األهلّية، 
رفٍض  ومن   ، اخلارجيِّ العسكريِّ  للتدّخل  رفٍض  ومن   ، ديمقراطيٍّ نظاٍم  إىل  السعي 

للطائفّية والعسكرة، ممّا يزعمه مهامجو »اهليئة«؟
من  واحد  فهو  منها؛  مبدئيٍّ  موقٍف  اخّتاُذ  يمكن  قضّيًة  ذاته  حدِّ  يف  »احلواُر«  ليس 
استخدامه،  أو عدم  الثورة  أهداِف  استخداُمه خلدمة  يمكن  والنضال،  العمل  أساليب 
تبًعا مليزان القوى وحلاجاِت اللحظة السياسّية يف مرحلٍة معّينة. وأنت تستطيُع أن جتلَس 
ا ومتمّسًكا بأهدافك وعاماًل لتحقيقها،  إىل طاولة احلوار مع عدوٍّ أو خصم، وتظلُّ جذريًّ
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حوار.  أيِّ  دون  من  أيًضا  املعركة  أرض  يف  البيضاء  الرايَة  وترفَع  تستسلَم  أن  ويمكن 
جرى كلُّ هذا يف التاريخ يف أماكَن كثريٍة من العامل. فرفُض احلوار أو قبوله ليس مقياًسا 
جلذرّيتك، وال دلياًل عىل قّوتك أو ضعفك. املقياُس والدليل هو ما تفعله وما تّتخذه من 

مواقَف عىل طاولِة احلوار أو بعيًدا عنها، بحيث ختدم أهداَفَك عىل أفضل شكٍل ممكٍن.
فرّدي  للنظام،  املوضوعيُّ  النقيض  هو   » السوريَّ الوطنيَّ  »املجلَس  إّن  القول  أّما 
أبعُد ما يكون عن ذلك.  أنه ال يمكن احلديُث عنه وكأنه كتلٌة متجانسٌة ألنه  عليه هو 
يف »املجلس« شخصّياٌت وقًوى تريد نظاًما ديمقراطيًّا ليرباليًّا؛ وفيه قًوى أبعُد ما تكون 
وثّمة  وبعُضها طائفيٌّ رصيح،  متشّدد،  بعُضها إسالميٌّ أصويلٌّ  اإلرادة:  مثل هذه  عن 
الضّيقة،  الشخصّية  مصاحلهم  سوى  يريدونه  ما  ومعرفُة  تصنيُفهم  يصعب  أشخاٌص 
وثّمة من هو غرُي هذا وذاك. وسلوُك »املجلس« بمحّصلة قواه ال يدّل حتى اليوم عىل أنه 
جيّسُد نموذًجا ديمقراطيًّا صاحلًا، ال يف الفكر وال يف املامرسة. بل ثّمة خشيٌة حقيقّيٌة من 
أن تكون القوى املهيمنُة يف هذا املجلس من طبيعٍة ال ترى يف الديمقراطّية سوى شعاٍر 
جيب استغالُله للوصول إىل السلطة، ليجري بعد ذلك اعتامُد نموذج حكٍم ال عالقة له 
كتاب  يكون حمض طبعٍة جديدٍة من  قد  نموذٍج  بعيٍد،  من  أو  قريٍب  بالديمقراطّيِة من 
عىل  أكيد.  استبداديٍّ  بمحتوى  ولكن  خمتلٍف،  ولوٍن  خمتلٍف  بحرٍب  مكتوبٍة  االستبداد، 

ضوء هذا ال أرى عىل أيِّ أساٍس يمكن الزعُم أّن »املجلس« نقيٌض موضوعيٌّ للنظام.
* يتمُّ التشكيُك يف متثيل »اهليئة« للشارع املنتفض. كيف تنظرون ملوضوِع التمثيل؟ 
هل يعرّب عن وجهة نظٍر حقيقّيٍة؟ أيُّ حراٍك شعبيٍّ حيتاج إىل ُنخٍب تتقّدمه، فام رأيكم 

بظاهرِة اللحاق بالشارع سياسيًّا وأخالقيًّا؟
- عندما تنزل اجلامهرُي إىل الشوارع والساحات تكون احلالُة هي الديمقراطّية املبارشة، 
ألّن اجلمهور يعرّب عن نفسه بنفسه من دون أيِّ توكيٍل أو تفويٍض ألحد كي يمّثله أو 
يتحّدث باسمه. لذا من الصحيِح القول إّن »اهليئة« ال متّثُل الشارع، ولكْن بالقدر نفسه 
التمثيل  حكايُة  أخرى.  سياسّيٍة  نخبٍة  وأّي   » الوطنيِّ »املجلس  عن  ذاُته  القوُل  يصحُّ 
املتداولة منذ مدٍة هي لعبٌة إعالمّية ــ سياسّية، هلا غاياٌت معّينة. وعندما يقول مجهوٌر 
متظاهٌر إّن فالًنا »يمّثلني،« فاملعنى احلقيقّي للتعبري هو أنني يف هذه اللحظِة أعّلق آمايل 
ض هذا الطرَف  عىل فالٍن، وأنه يعجبني. تعبري »يمّثلني« هنا ال يعني أّن اجلمهوَر يفوِّ
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التحّدَث باسمه والترّصَف وفق ما يراه مناسًبا لتحقيق مصالح اجلمهور، كام هو احلال 
مثاًل يف متثيِل قيادة حزٍب ألعضاء ذلك احلزب وطروحاته، أو يف متثيل النائب الربملايّن 
ملنتخبيه الذين صّوتوا له بناًء عىل برنامٍج حمّدٍد طرحه عليهم وقبلوه، وبناًء عىل إعجاٍب 
حزهبم،  وقيادة  احلزبيني  بني  »عقٌد«  ثّمة  بالقانون.  حمّددًة  صالحّياٍت  يّوالنه  واختياٍر 
والنائِب الربملايّن وناخبيه، يّول هذه اجلهات صفَة املمثِّل وحيّدد صالحّياتِه ومّدهَتا. أما 
اجلمهوُر الثائر فال عْقَد بينه وبني َمن يّدعون متثيَله، وهو يسحُب ثقَته وإعجاَبه وصفَة 
التمثيل عن أيِّ شخٍص أو جهٍة بالرسعة أو السهولة نفسها التي يمنحها هبا. هذه هي 

طبيعُة الديمقراطّيِة املبارشة وآلّياهتا.
بالطبع تعمل القوى واألحزاُب والشخصّيات السياسّية عىل كسِب ودِّ اجلمهور وثقته 
ورضاه، بطرٍق مبدئّيٍة أو غري مبدئّيٍة، قد ال يكوُن التمّلُق والتدليُس واخلداُع غريًبا عنها 
بالنسبة إىل كثريين؛ وجتارُب التاريخ تزخُر باألمثلة عىل هذا. وقد يرتّفع بعُض أصحاِب 
مع مصالح  الفعيّل  وانسجامها  مواقفهم  ويراهنون عىل سالمِة  ذلك،  مثل  املبادئ عن 
وسيكسبون  صدقّيتهم  سيكتشف  اجلمهوَر  هذا  بأّن  الثقِة  وعىل  وحاجاته،  اجلمهور 
احرتاَمه وثقَته احلقيقّية عندها، ليصريوا بعد هذا ممّثلني موثوقني له وملصاحله. يف هذه 
أهمُّ أسلحتها  النفس،  ثقِة اجلمهور معركًة طويلَة  النضال لكسب  احلال تكون معركُة 
وتوضيح  معه  التواصل  يف  والنجاُح  للشعِب  واإلخالُص  واالستمراُر  الصدقّيُة  هي 

احلقائق له. وعىل هذا نراهُن يف »هيئة التنسيق.«
يقوله،«  ما  ونقوُل  الشارُع  يريده  ما  »نريُد  إننا  والقول  بالشارع،  اللحاق  أّما مسألُة 
فهي ظاهرٌة تعرّب عن مزيٍج من الرغبِة يف متّلق الشارع، وعن ختيّل النخبة السياسّية التي 
لعجزها( طمًعا يف  )رّبام  الشارع وتوجيهه  قيادة  تقول هذا عن دورها ومسؤولّيتها يف 
املوقِف واخلطاب، ال  شعبّيٍة حلظّيٍة، قد حتّققها وقد ال حتّققها. هذه شعبوّيٌة مبتذلٌة يف 

عالقَة هلا بالسلوك املسؤوِل املفرتض بالنخبة!
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حوار مع د. عبد العزيز اخلّي

 أجراه املوقع اإلخباري دي برس

 يف الذكرى السنوية األوىل للثورة - 17 آذار/ مارس )20)2012
- ما هو موقفكم من دعوات تسليح املعارضة من دول إقليمية وغربية؟

أن  متعددة حتاول  أماكن  ُتطلق من  التسميات هناك دعوات  النظر عن  ج: برصف 
تقول أنه مل يعد هناك من طريق لدفع النظام اىل التعّقل نتيجة سياساته الوحشية وقتله 
للمواطنني بال وازع من ضمري وأخالق أو قانون إاّل مواجهته بالسالح، نحن نعترب أن 
هذا التفكري ليس إاّل جمرد تفكري مغامر، إنه تفكري يغامر بالشعب السوري، وأكثر من 

ذلك ُيغامر باملستقبل السوري.
يف حقيقة األمر هناك مشكلة عميقة وعويصة، النظام ال يريد أن يتعامل مع املواطنني 
يف سورية ومع املعارضة يف سورية إاّل بالسالح والدم، وكل حديث عن احلوار والدعوة 
إىل حوار يدخل يف إطار الديامغوجيا السياسية، حتى هذه اللحظة مل نلمس أي صدقية 
يف كل ما قاله النظام حتى اليوم، وقد َعقَد مؤمتر احلوار واختذ توصيات وقام هو نفسه 
بقرارات  بالك  فام  وحواشيه  مثقفيه  بقرارات  فعله  ما  هذا  املهمالت،  سلة  يف  بإلقائها 

ممكن أن تصدر عن معارضني.
هناك مشكلة عميقة يلقها النظام، ختلقها سياسة النظام، هذه املشكلة هي التي تفتح 
الباب لكل من هّب ودّب ليجتهدوا ببساطة أن التسليح هو الطريق الوحيد. أظن أن 
اجلميع لو فكروا باملوضوع بالنسبة لبالدهم ملا كانوا ترّصفوا هبذا الترّسع، وهذه اخلّفة 
يف الدعوة إىل التسّلح، ودعوة السوريني ألن يقتلوا بعضهم بعًضا، التسليح سيؤدي إىل 

)1)) رابط الحوار:
 http://www.dp-news.com/pages/video-detail.aspx?vid=((1(1(
http://www.dp-news.com/pages/video-detail.aspx?vid=((1(((

http://www.dp-news.com/pages/video-detail.aspx?vid=250606
http://www.dp-news.com/pages/video-detail.aspx?vid=250815
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تزايد النزف السوري بصورة هائلة هذا ال شك فيه، وكل هذا كان يمكن التفكري فيه لو 
أن هناك إمكان ما لتحقيق انتصار بواسطة التسليح، كام يقول املثل الشعبي العامي )اليل 
عليك عليك( إذا كان سيوصلك للهدف ال ضري مهام كان موجًعا ومهام كان مؤمًلا، لكن 
إذا كنت ستدفع ثمنًا باهًظا موجًعا ومؤمًلا، ويف الوقت نفسه أنت تعرف أنه لن يوصلك 

إىل اهلدف، فام هي احلكمة إًذا؟ دفع الثمن حمض دفع البالد إىل وضع أسوأ وأسوأ.
لكن باملقابل ال بد من اجرتاح اجلواب، ال بد من اجرتاح حل حقيقي يلبي طموح 
الدكتاتورية،  من  االنتهاء  جيب  باملئة،  مئة  واملرشوع  باملئة  مئة  املحّقة  السوري  الشعب 
وجيب االنتهاء من الفساد، جيب إقامة نظام ديمقراطي برملاين وتعددي وتداويل، جيب 
النقابات وحرية  التظاهر وحرية  التجّمع وحرية  التعبري وحرية  ضامن احلريات، حرية 

وحرية وحرية، إلخ، هذا جيب أن يتم.
ال يملك السوريون داخل البالد وال خارج البالد، وال متتلك أي من دول االقليم 
الذي  الواقع، هو  تعّقد  بسبب  اجلواب  املعضلة، غياب هذا  العامل جواًبا عن هذه  وال 
سورية  تدفعه  الذي  للثمن  الكفاية  فيه  بام  حتسب  ال  بأجوبة  مترّسعة،  بأجوبة  يسمح 

للمغامرة التي ُيمكن أن تزج فيها سورية شعًبا وكياًنا سياسًيا.
ال بد وأدعو اجلميع، كل األطراف السورية واإلقليمية والدولية إىل التفكري طوياًل 
العنف،  إليه  يقود  أن  يمكن  الذي  فيام  التفكري  يف  للوضع  عنفي  خمرج  أي  اقرتاح  قبل 
من  ومزيد  الدم،  ونزف  املسّلحة  الصدامات،  من  ومزيد  الفوىض  من  مزيد  وباجتاه 
املخاطر عىل الكيان السوري، وعىل املستقبل السوري، ويف ظل هذه الدعوات أضعف 
االحتامالت هذا )إذا كان موجوًدا عىل اإلطالق( هو نجاح العملية السياسية يف االنتقال 

إىل الديمقراطية املنشودة التي يدفع السوريون من أجلها دًما غالًيا كل يوم.
- ماذا يعني لكم اجليش احلر؟

بمعنى واحد  بمعان متعددة وليست  ُيستخدم  ج: مصطلح اجليش احلر هو مصطلح 
وحمدد ودقيق، بعضهم يستخدمه لإلشارة إىل املنشقني من العسكريني عن اجليش السوري، 
نّظموا صفوفهم يف منطقة أو أخرى، وبالتايل ُيشري إىل عسكريني لدهيم التدريب العسكري 
ولدهيم الثقافة واملعرفة العسكرية بدرجة أو أخرى، هذا أحد املعاين. املعنى األكثر شيوًعا 
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والذي يستخدم يف مصطلح اجليش السوري احلر هو جمموع املواطنني الذين محلوا السالح 
من عسكريني ومدنيني يف خمتلف مناطق البالد الذين يواجهون وحشية النظام وجرائمه 
بردود مسّلحة. الصورة الغالبة عىل الواقع أن أعداد العسكريني الذين انشّقوا عن اجليش 
والذين رفضوا االنصياع ألوامر قتل أهلهم وأبنائهم وأخوهتم السوريني املساملني املشاركني 
يف االحتجاجات هو عدد نسبًيا قليل، وهو عدد مل يبني بعد إذا كان سيبني يوًما ما شبكة 
عالقاته املنّظمة، ومل يبن هرمية عسكرية حمددة، عىل الرغم من أن بعض األطراف تّدعي 
غري ذلك، يف حقيقة األمر ما يزال ما يسمى اجليش السوري احلر جمموعات من املواطنني 
املسّلحني، والنسبة الكربى منهم هي من املدنيني الذين امتشقوا السالح، ونسبة قليلة منهم 

من العسكريني املنشقني، موزعني يف مناطق خمتلفة من البالد.
ومن جانب آخر عندما تسألني عن املوقف من أعامل اجليش احلر هنا ُندرج أعاماًل 
ُتنسب بعضها لعسكريني انشقوا عن اجليش، وُينسب بعضها ملدنيني محلوا السالح، ويف 
أيًضا عمليات تقوم هبا جمموعات جنائية، هناك جمموعات جنائية  بينها  احلقيقة يوجد 
يف البالد ترسق وتقتل وتنهب وتأخذ رهائن لطلب فدية، وليس ألي غرض سيايس، 
هي تستغل حالة الفوىض التي خلقها النظام وحالة الفلتان األمني التي خلقتها سياسة 
النظام، والتي يتحّمل مسؤوليتها النظام، والنظام حرًصا، لتقوم بأعامل جنائية، ويتناوهلا 
اإلعالم كام لو أهنا أعامل للجيش السوري احلر، هذه األعامل ال متت للجيش احلر، ال 
إن كانوا مدنيني محلوا السالح، وال إن كانوا عسكريني محلوا السالح، هذه أعامل جنائية 

تستحق كل احتقار وكل جتريم وكل إدانة، إًذا، جيب أن نّميز بني األعامل.
اليوم  حتى  كاماًل  عاًما  استمرت  التي  الوحشية  النظام  لسياسة  نظًرا  أنه  نرى  نحن 
والتي ُتطلق الرصاص عىل صدور املدنيني الُعّزل واملواطنني األبرياء وتنتهك احلرمات 
وتعتدي عىل األمالك وتعتقل بال مسّوغ قانوين أو رشعي، هذا كله رغم رفع األحكام 
ا مرشوًعا يف مواجهة هذا العدوان  الُعرفية، نحن نعد محل السالح للدفاع عن النفس حقًّ
املستمر والوحيش من النظام، وما دام النظام ال حيرتم حق التظاهر السلمي وال حيرتم 
النفس مرشوع  الدفاع عن  أنفسهم بصورة سلمّية، فحق  التعبري عن  املواطنني يف  حق 
بكل القوانني والرشائع الدولية و السورية وبكل القوانني والرشائع الساموية وهذا ما 

يعرفه كل مواطن يف سورية ويف العامل أيًضا.
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نحن نقول أن حق الدفاع عن النفس حق مقّدس ضد كل اعتداء مسّلح، واملسؤول 
هنيب  نحن  النقطة  هذه  خال  ما  حرًصا،  والنظام  النظام،  هذا  هو  الظاهرة  هذه  عن 
بلدنا  أيتها األخوات، سورية  املواطنون، أهيا األشقاء واألخوة  باملواطنني ونقول: أهيا 
مجيًعا، كل حجر فيها هو ملك لنا وألوالدنا من بعدنا وألحفادنا من بعدهم، كل ذّرة 
تراب هي لنا مجيًعا، كل شتلة نبات، كل شجرة خرضاء هي لنا مجيًعا كل بناء، كل دائرة 
حكومية، كل منشأة هي لنا مجيًعا نحن السوريني، ليَس من حق أحد أن يدّمرها، من 

يدّمرها يرتكب جريمة بحق السوريني.
يرتكب  ومثله  العاّمة،  أو  اخلاّصة  املمتلكات  يدّمر  عندما  جرائم  يرتكب  النظام 
جريمة من يدّمر املمتلكات العاّمة أو اخلاّصة، هذه ملكية للشعب ولألجيال اآلتية، ال 
حيق ألحد املساس هبا، مثلام ال حيق ألحد املساس بأرواح السوريني إال يف حالة الدفاع 

عن النفس، هذه احلالة املرشوعة الوحيدة. 
- ما موقفكم من املبادرة الصينية التي نسمع عنها اليوم؟

ج: اسمح يل أن أقول أن املبادرة الصينية فيها ما ُيلفت االنتباه، فيها ما هو خمتلف عن 
كافة األفكار التي ُطرحت هبذا السياق من أطراف دولية.

ًؤا عىل النظام، هذا  ممكن القول أنه من بني حلفاء النظام هذه املبادرة هي األكثر جترُّ
النار من األطراف كافة، أظن  يشء يستدعي االهتامم هبا، مطلبها األول وقف إطالق 
لنقله  بالتأكيد هو بحاجة إىل حيثيات وتفاصيل  السوريني كلهم، لكن  أن هذا مطلب 
إىل واقع ملموس، وطرحه هبذه الطريقة يشّكل نوًعا من الضغط عىل النظام، وُيمكن 
تطويره، من جانب آخر فيها نقاط أخرى تتعّلق باإلغاثة اإلنسانية وتتعّلق بقضية احلوار.

اإلغاثة اإلنسانية هي مطلب عام للسوريني كلهم، وهي أيًضا نوع من أنواع الضغط 
عىل النظام، ألنه من الواضح أن النظام يتعامل مع اإلغاثة اإلنسانية بصفتها أحد أوراق 
النظام  يترّصف  ال  اخلصم،  عىل  السيايس  الضغط  أسلحة  إحدى  أو  السيايس  الضغط 
احتياجات  تأمني  عن  ومسؤولة  املواطنني  أرواح  عن  مسؤولة  دولة  النظام  أن  لو  كام 
املواطنني، يترّصف بصفة فريق سيايس، الطرف السيايس اآلخر بالنسبة إليه هو عدو، 
الطرف السيايس يف هذه احلالة ليس كام يقول النظام هو جمموعات املسلحني، قد تكون 
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جمموعات املسلحني هي جزء من الطرف اخلصم للنظام لكن النظام يف هذه احلالة حياول 
أن ُيعمي العيون متاًما عن القطاع الرئييس والفاعل واألهم يف احلركة الراهنة يف سورية 

الذي هو مجاهري الشعب.
واحلراك  االحتجاجات  مع  تعامله  لكيفية  أبًدا  مرتاحني  ليسوا  النظام  حلفاء  اآلن 
القائمة يف سورية، ليسوا مرتاحني عىل األقل من زاوية أن هُيمل كلًيا اجلانب  والثورة 
السيايس للمسألة، وحياول أن حيرصها يف اجلانب العسكري، يف هذا السياق تأيت املبادرة 
الصينية لتعرّب عن عدم االرتياح عن موقف النظام ولتعرّب عن اهتامم حقيقي بالشعب 

السوري ومستقبل سورية.
عليه نحن نرّحب باملبادرة الصينية من حيث املبدأ، ونرحب بكل جهد حياول أن جيد 
نتائج، خمرج  بأي  ليس أي خمرج سلمي  السوري،  الشعب  أهداف  خمرج سلمي حيقق 
سلمي يضمن االنتقال إىل نظام ديمقراطي، هذا يشء أسايس، نحن قلًبا وقالًبا جيري يف 
دمائنا مطلب الشعب السوري يف إقامة نظام وطني ديمقراطي برملاين تعددي، هذا جيب 

أن يتم يف سورية، وسيتم.
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مقابلة مع عبد العزيز اخلي

  قناة روناهي الفضائية 24 - 6 - 2012 )21)

س: د. عبد العزيز ما هو سبب زيارتكم بروكسل عاصمة االحتاد األورويب؟
ج: تعرفون أنه تّم اإلعالن منذ مدة عن تنظيم منتدى أو ندوة حوار بني ألوان املعارضة 
السياسية السورية كافة، هبدف خلق مناخ إجيايب من التقارب لألفكار السياسية وهبدف 
تقريب املسافات بني األطراف، هذه املسافات التي يشتكي منها الشعب السوري بصورة 
رئيسة وُمطالب بتوحيد املعارضة، وهو حمق كل احلق يف هذا، وتشتكي منها قوى إقليمية 
من  بدياًل  ومعتمَدة  النظام،  من  بدياًل  باخلطاب  إليه  تتوجه  طرًفا  جتد  ال  حيث  ودولية 
النظام يف التطورات والرؤى السياسية. هذا القلق عرّبت عنه خمتلف األطراف اإلقليمية 
والدولية وتتحّمل املعارضة السورية بمختلف فصائلها برصف النظر عن حّصة كل منها 
وتوّحد  السوري،  الشعب  نتيجة تريض  إىل  املسؤولية عن عدم وصوهلا  املسؤولية؛  من 
احلرية.  إىل  املمكنة  بالرسعة  وتوصله  طريقه  وتقرّص  عليه،  الكلفة  وختفف  نضاالته، 
خاصة،  بصورة  مدين  جمتمع  منظامت  تنّظمه  منتدى  يف  للمشاركة  بروكسل  إىل  وجميئي 
وبمشاركة االحتاد األورويب، ومن الالفت لالنتباه ومن املهم أن خمتلف األلوان السياسية 
حول  وتبادهلا  األفكار  طرح  يف  اجلميع  وسيشارك  املنتدى،  هذا  إىل  ُدعيت  قد  السورية 

املرحلة االنتقالية التي نأمل أن تدخلها سورية بأقرب وقت ممكن.
كثرية  مساعي  التنسيق  هيئة  يف  أنتم  لكم  املعارضة  خطاب  توحيد  إىل  بالنسبة  س: 
عىل مستوى الداخل واخلارج، حيث كان لكم حضور يف العاصمة املرصية -القاهرة- 
وجرت هناك مناقشات مستفيضة حول املوضوع. برأيكم ما هي األسباب التي تكمن 
املعارضة  يف  األخرى  السياسية  القوى  مع  مشرتكة  صيغة  إىل  وصولكم  عدم  وراء 

السورية؟
)))) رابط املقابلة:

 https://www.youtube.com/watch?v=IiNDidBY(fI&t=((((s

https://www.youtube.com/watch?v=IiNDidBY2fI&t=2749s
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ج: سؤال مهم يف احلقيقة. األسباب ليست بسيطة، لعل السبب الذي أعاق مساعي 
التوحيد مدة طويلة هو وجود قناعة لدى أحد أطراف املعارضة أنه يستطيع أن يمّثل كل 
ألوان املعارضة، ويستطيع أن يقول أنه يمّثل الشعب السوري أيًضا. يف احلقيقة ويف بداية 
السوريني  بعض  وتبنّاها  سورية  خارج  أفكار  ُوجدت  منها  األوىل  األشهر  بعد  الثورة 
حاولت أن تقّلد النموذج الليبي يف سورية؛ حاولت أن تنشئ وضًعا للمعارضة يشبه 
الذي يستدعي تدخاًل عسكرًيا خارجًيا ليحسم األمور مع  الليبي«  »املجلس االنتقايل 

السلطة املوجودة وتسليمها إىل حلفاء يتارهم هو بنفسه.
التاريخ  عىل  متاًما  جديد  وهذا  لألسف،  املسعى  هلذا  السوريني  بعض  استجاب 
السوري، جديد بمعنى أنه ال سابقة يف التاريخ السوري احلديث يوجد فيها سوريون 
)هذه  خارجي  عسكري  تدّخل  استجرار  يف  رغبتهم  هناًرا  جهاًرا  يعلنون  معارضون 
واقعة خطرة( وقد أدارت بعض الرؤوس وُأنشئت كتل سياسية عىل أساسها، وتدري 
أن من يتّوهم أو يظن أنه يستطيع أن حيتكر متثيل املعارضة السورية وحيتكر متثيل الشعب 

السوري يقع يف خطيئة قاتلة وليس خطأ.
مثل هذه القناعة كانت مضمرة عندما جرت املفاوضات يف القاهرة مع هيئة التنسيق 
الوطنية التي عملت بإخالص من أجل إجياد وضع نستطيع فيه املعارضة السورية أن 
ُتسمع صوًتا موحًدا، ومتتلك رؤية مّوحدة، ونظًرا لقّوة وسالمة األفكار واالقرتاحات 
التي اقرتحتها اهليئة مل يكن هناك مناص أمام الزمالء واألصدقاء من املجلس الوطني 
الذين شاركوا يف تلك احلوارات إاّل أن يوافقوا عليها بحيث وصلنا خالل سبعة وثالثون 
يوًما إىل نص بات معروًفا للجميع وجرى توقيعه من قبل وفدي الطرفني هيئة التنسيق 
الوطنية واملجلس الوطني. ولكن مل تكن املجموعات املشّكلة للمجلس الوطني جاهزة 

بصورة منسجمة.
فرفضوا  خارجية  إقليمية  قوى  من  تعليامت  تلّقوا  أنه  تقصد  هل  مقاطعة؟  س: 

االتفاق؟
ما  هذا  ليس  لكن  التأثري  بعض  هلا  اخلارجية  القوى  بالتأكيد  القصد.  هذا  ليس  ج: 
الشخصيات  من  عدد  ومعه  القاهرة  إىل  الوطني  املجلس  رئيس  حرض  مثاًل  أقصده. 
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االتفاق وُأدخلت  اللمسات األخرية عىل  الوطني وجرى وضع  املجلس  األساسية يف 
تعديالت طفيفة جًدا يف األربع والعرشين ساعة األخرية وتّم التوقيع عىل االتفاق من 
داخل  قوى  هناك  أن  تبنّي  التوقيع  بعد  اآلن  الوطني.  املجلس  ورئيس  اهليئة  وفد  قبل 
املجلس الوطني ال تقّر بام تّم التوافق عليه وبام أقّرته أطراف يف املجلس الوطني بام فيها 
إًذا، هناك نقص يف االنسجام والتوافق داخل قوى املجلس، وُأثريت  رئيس املجلس؛ 
ضّجة يف احلقيقة أدرك اجلميع أهنا لتغطّية عدم انسجامهم يف املوقف من هذا االتفاق 
تقول أن التوقيع بحاجة إىل مرجعية الطرفني. فالقول أن نرش االتفاق أو مسودة االتفاق 
يفسدُه هو قول عديم املعنى مع احرتامي ملن يقوله. أواًل: االتفاق علني وليس رّسي 
ا، وكانت تترسب باستمرار  عىل اإلطالق، ومل حيرص أي من الطرفني عىل أن يكون رسيًّ
أفكار جتري مناقشتها يف االجتامعات وكان يصل إىل اإلعالم ما يتم االتفاق عليه نقطة 
فنقطة دون اعرتاض أي من األطراف. أكثر من ذلك كان الشعب السوري ينتظر بفارغ 
املمثلة هبيئة  الداخلية  املعارضة  الرئيسيني للمعارضة؛  الصرب وصول أقطاب اجلناحني 
التنسيق الوطنية واملعارضة اخلارجية املمثلة باملجلس الوطني وصوهلم إىل اتفاق، كان 
يعلن  أن  املحّتم  من  وكان  وهلفة،  بشوق  املفاوضات  هذه  ويتابع  الصرب،  بفارغ  ينتظر 

الطرفان هذا التوقيع، بالتايل التذّرع بنرش االتفاق هو إخالل به، وحّجة ال تقنع أحًدا.
األسباب احلقيقية هي كام قلت وجود أطراف داخل املجلس الوطني مل تكن راغبة يف 
الوصول إىل اتفاق وكانت ختشى من فقد سيطرهتا عىل املجلس الوطني ومستقباًل عىل 
املعارضة السورية ككل إذا وّقعت عىل اتفاق مع هيئة التنسيق الوطنية، وزهنا سيصري 
السيايس  املسار  السيطرة عىل  مًعا، وستعجز عىل  احتد اجلسامن  إذا  النسبي  باملعنى  أقّل 

ملعارضة سورّية موّحدة. كان هذا هو السبب الرئيس واحلقيقي لرفضها.
ومن جانب آخر هناك قوى إقليمية بالتأكيد مل تكن ترّحب هبذا االتفاق ألهنا كانت 
هناك  يكون  أن  تريد  كانت  السوري.  الوضع  ملعاجلة  الليبي  بالتصّور  تتمسك  تزال  ما 
جملس أو جهة سياسية تستطيع اعتامدها كغطاء لعمل عسكري يتم من اخلارج، وتسلم 
السلطة له ويأيت بسلطة حتمل حمتوى سيايس يناسب تلك األطراف اإلقليمية. يف احلقيقة 
السوريون مجيعهم،  يعرفها  أسّميها  أن  أريد  باالسم ال  إقليمية معروفة  أطراف  وقفت 
رسيعة،  ضغوًطا  ومارسوا  عليه،  التوقيع  وضد  االتفاق  هذا  ضد  أيًضا  العامل  ويعرفها 
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إقليمية لعبت دوًرا  أكثر من جهة  الوطني من توقيعه. حقيقًة  املجلس  انسحب  لذلك 
بحيث ال تريد أن تفقد سيطرهتا التي حتققها عىل املجلس الوطني بتوّحد املجلس مع 
اهليئة ألن هذا سُيعطي املعارضة استقاللية كبرية. ويعرف اجلميع حرص هيئة التنسيق 
ورؤيتها  قرارها  مصدر  أن  وعىل  السيايس  قرارها  حرية  وعىل  التام  استقالهلا  عىل 
باحلسبان  نأخذ  رئيسية. نحن  الداخل بصورة  السوري، من  الشعب  السياسية هو من 
مصالح مرشوعة لقوى يف املنطقة ويف العامل، ولكن تلك املصالح ليست هي التي تقّرر 
يقّرر مستقبل سورية جيب أن يكون الشعب السوري  لنا من  بالنسبة  مستقبل سورية. 
والقوى التي تعرّب عن الشعب السوري، وإذا حاول أي طرف أن يسلب هذا القرار من 

املعارضة السورية أو من الشعب السوري فسنكون ضّده بوضوح شديد.
يرسمه  سورية  مستقبل  للسوريني،  هي  السوري  القرار  وسيادة  الوطنية  السيادة 
السوريون. نحن نحرتم ونقّر بوجود مصالح لقوى إقليمية ودولية داخل سورية ممكن 

أن نراعيها ونأخذها باحلسبان بام ال يتعارض مع مصلحة الشعب السوري.
الشعب  مصالح  قبل  أواًل  مصاحلها  فتضع  املعادلة  تقلب  أن  تريد  أطراف  هناك 
يف  ثانًيا  رئيًسا  سبًبا  هذا  كان  لنا.  بالنسبة  مقبواًل  يكون  أن  يمكن  ال  وهذا  السوري، 

انسحاب املجلس الوطني من التوقيع.
أو  الوطني أن يتحرر منها  انسحاب كتلة مهّمة ال يستطيع املجلس  ويف احلقيقة يف 
تقّر  احلقيقة  يف  املجلس  يف  أطراف  هناك  ككل؛  املجلس  ليس  تأثرياهتا،  من  يتخّلص 

باالتفاق، وتريده، وتسعى إليه، وسعت إليه فعلًيا.
س: هل استمرت مساعيكم إىل التقارب؟

ج: بالتأكيد. السياسة حتتاج إىل نفس طويل، وكلام كانت املشكلة معّقدة أكثر، جيب 
أن يكون النَفس أطول.

مسألة وحدة املعارضة السورية هي هدف ذو أمهية عليا من وجهة نظرنا، ونرى أن 
مصلحة الشعب السوري أواًل تتطّلب صوًتا موحًدا للمعارضة ورؤيا سياسية موّحدة 
والثالثة  والثانية  األوىل  املحاولة  فشلت  إذا  املعارضة.  أطراف  بني  متقاربة  األقل  عىل 
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فسنظل نحاول حتى ننجز هذا اهلدف ألن نجاح الثورة السورية يف حتقيق أهدافها يف 
احلرية والكرامة والديمقراطية مرتبط إىل حد بعيد بإنجاز هذا اهلدف.

لذلك مل تنقطع حماوالتنا عىل الرغم من أننا حقيقًة شعرنا باستياء شديد من الكيفية 
معارك  نثري  أال  وفّضلنا  توقيعهم،  من  الوطني  املجلس  يف  اإلخوة  فيها  انسحب  التي 
نعرف  وألننا  الراهنة،  باللحظة  وليس  باملستقبل  فكرنا  ألننا  املوضوع،  حول  فارغة 
حقيقة الدوافع التي أدت إىل هذا االنسحاب بعيًدا عن احلجج الصغرية التي تّم االختباء 

وراءها.
من  عدد  مع  الفردية  الصالت  استمرار  عىل  وحرصنا  املحاوالت  استمرت  إًذا، 
األصدقاء واإلخوة يف املجلس الوطني الذي نعرف أهنم حريصون عىل وحدة املعارضة، 
وهلم مصلحة يف وحدة املعارضة، ويقّدرون رضورة هذه الوحدة عىل األقل سياسًيا من 

أجل مستقبل الثورة السورية يف الداخل وأمام العامل كله.
القوى  من  معلن  غري  سباق  جرى  أنه  وتعرفون  املحاوالت،  وتعددت  تعّقدت 

اإلقليمية والدولية الحتضان ورعاية مؤمترات ولقاءات لتوحيد املعارضة.
)مقاطعة(: هل مؤمتر أصدقاء سورية يف تونس مثال عىل ذلك؟

ج: هذا مل يكن مؤمتًرا لتوحيد املعارضة، هذا كان مؤمتًرا وقبله ما جرى يف إسطنبول 
الحًقا ،وما سيجري يف باريس قريًبا هو يف احلقيقة إلنشاء كتلة سياسية إقليمية ودولية 
ذات  الدولية  املحافل  وعن  املتحدة  األمم  عن  استقاللية  ذات  أيًضا-  عربية  -ضمنًا 
عن  وبعيًدا  املتحدة،  األمم  عن  بمعزل  وتترّصف  سياسًيا،  تقرر  أن  تستطيع  الرشعية 
التأثريات الصينية والروسية وسائر الدول التي تعرتض عىل الرؤية الغربية أو تتضارب 
مصاحلها مع املصالح الغربية. إًذا مؤمتر أصدقاء »الشعب السوري« يف تونس هو تكوين 
إلطار دويل؛ حتالف الراغبني الذين يظنون أن هلم مصالح منسجمة متناغمة يمكن أن 
حياولوا تنفيذها سياسًيا يف سورية برصف النظر عاّم تقرره األمم املتحدة وعن احلاجة إىل 

قرارات يف جملس األمن.
هذا  رعاية  ودولية  إقليمية  أطراف  وحماولة  السورية  املعارضة  عن  نتحّدث  عندما 
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املؤمتر أشري إىل دعوات تكررت، جرت أكثر من دعوة تركية لتنظيم لقاءات للمعارضة 
مؤمتر  الحتضان  استعدادها  بوضوح  روسيا  أعلنت  كام  توحيدها،  وحماولة  السورية 
تنفيذ  العربية سعت من ضمن حماوالهتا  اجلامعة  أن  أيًضا ومؤكد  السورية  للمعارضة 
قراراهتا املتخذة يف أمانتها العامة ويف جملس وزراء اخلارجية العرب حاولت أن تطبخ 
هذه الطبخة، لذلك هذه الطبخات كلها كانت حمروقة ومل تُثمر، لذلك اصطدمت كل 

هذه املساعي باجلدار.
تعامل  مناخ صّحي وصحيح من أجل  إجياد  نرّكز عليه هو  الذي  اليشء اجلوهري 
اإللغاء  اإلقصاء وعىل  يقوم عىل  تعامل ال  املعارضة، من أجل  أطراف  ديمقراطي بني 
وال عىل ادعاءات احتكار التمثيل. إذا كانت الثورة السورية قد قامت بصورة جوهرية 
من أجل اخلالص من اإللغاء واإلقصاء واحتكار حزب البعث وسلطة البعث لتمثيل 
الشعب  يقم  مل  آخر؟.  طرف  أي  من  هذا  نقبل  فلامذا  السلطات،  وملختلف  الشعب 
وال  بمحتكر  حمتكًرا  وال  بطاغية  طاغية  وال  بمستبد  مستبًدا  ليستبدل  بثورته  السوري 
إقصائًيا بإقصائي، قام من أجل قيم وسياسة وعالقات ديمقراطية تتضمن اعرتاًفا بكل 
حقائق الواقع من كل عنارصها جتاه بعضها بعًضا، وتتضمن عالقة تقوم عىل الرشاكة 

بالوطن.
نتطّلع إىل مبادرة ونسعى يف هذا االجتاه وتقّدمنا بأفكار إىل اجلامعة العربية من أجل 
حماولة خلق مناخ صّحي بني أطراف املعارضة، ال نريد نبش القبور وال نريد أن نغرق 
ال يف عتاب وال يف حساب عن املايض، علينا أن نتطّلع إىل املستقبل كام يريد شعبنا أن 
يتطّلع إىل املستقبل. هنا املسألة الرئيسة، لنتطلع إىل األمام، نريد عالقات ديمقراطية بني 
قوى املعارضة السورية كافة، بألواهنا كافة، بصفتها قوى حقيقية موجودة عىل األرض، 
فقط  املوجودة  االفرتاضية«  و«املنظامت  االفرتاضية«  »اهليئات  الومهية  القوى  نريد  وال 
عىل الفيسبوك أو يف األحالم؛ نريد اهليئات التي من حلم ودم وموجودة عىل األرض وهلا 
قّوة وأثر سيايس وفاعلية، هذا هو اليشء اجلوهري الذي هيم الشعب السوري والذي 

هيمنا أيًضا.
بني  تباحث  فيها  جيري  وندوات  لقاءات  تنظيم  يتم  أن  اقرتحنا  املسعى  هذا  يف 
املعارضني بصورة ديمقراطية حول األفكار التي هي هّم مشرتك بني أطياف املعارضة 
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مجيعها، وبكل تأكيد هذا من املفارقات املريرة واملؤملة يف الوقت الذي يضيع عىل شعبنا، 
ودائاًم التعّلم من التجربة مؤمل ولكن أن يتعلم املرء من التجربة ولو دفع ثمنها أمل خري من 

أال يتعّلم؛ املهم أن ننتقل إىل األمام.
أساطرًيا  ويكتب  فادحة،  أثامًنا  ويدفع  يوم،  كل  يف  وينزف  يعاين  السوري  الشعب 
النخب  ُيلزم  هذا  واحلرّية،  الكرامة  عىل  اإلرصار  ويف  الصمود  يف  يوم  كل  يف  بطولية 
السياسية والثقافية أن تسعى بجدية وإخالص أكرب وأن  السياسية والثقافية والطالئع 

تتجاوز ثغراهتا وعيوهبا وأن تصل متأخًرا خرًيا من أاّل تصل أبًدا.
إذا كان هناك أي طريق أقرص فنرجو أن يدّلنا أحد عليه. نحن نظن أن هذا أقرص 
يتأمّل  امللّحة وهو مؤمل وموجع ألن شعبنا  بالنسبة حلاجة شعبنا  نعم هو طويل  الطرق، 
ويتوّجع بكل تأكيد، ولكن عندما يصرب الشعب ويتحّمل االستشهاد يومًيا واالعتقاالت 
يومًيا والقصف يومًيا، نحن نقول أن هذا جيب أن يكون دافًعا لكل األطراف التي تعرقل 

وتعيق وتتمّسك بأوهام احللول غري احلقيقية، احللول الومهية.
جزء من املسؤولية يف الثمن الفادح الذي يدفعه الشعب السوري هو احللول السياسية 
الومهية التي طرحتها بعض القوى السياسية أو طرحتها قوى دولية وتبنتها قوى سياسية 
سورّية فاصطدمت باحلائط وكان ثمن هذا االصطدام دامًيا جًدا، وضاع وقت طويل 
عىل الشعب السوري يف البحث عن تصّورات ال عالقة هلا بالواقع؛ تصورات ليست 
قائمة عىل إدراك حقيقي لتعقيد الوضع السوري ولتعقيد بنية النظام السوري ولتعقيد 
حتالفات النظام السوري ولتعقيد قّوة النظام السوري، والكل يعرف أن كثريين أعطوا 

مواعيد لسقوط النظام السوري، وكان هذا ومهًيا.
أظن اليوم أن كثريين منهم غرّيوا رأهيم عىل األقل، أدركوا أن ما كانوا يسعون إليه 

من تدّخل عسكري خارجي هو وهم.
مل يكن األمر حيتاج إىل عبقرية أينشتاين ملعرفة أنه ومهي منذ األيام األوىل للثورة، كان 

حيتاج إىل رؤية وبصرية سياسية وقدرة عىل إدراك الواقع.
سورية هي معطى سيايس تاريي وجغرايف واقتصادي وعسكري واجتامعي خمتلف 
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إىل حد كبري جًدا عن ليبيا، ال يمكن سحب التجربة الليبية إىل سورية، فضاًل عىل أننا 
السوريون من يسعون إىل طرف خارجي حيّل هلم  ليس  التجربة،  نريد سحب هذه  ال 
العنارص الرضورية حلّلها،  قادرون عىل حل مشكالهتم، يملكون كل  مشكالهتم، هم 

يطلبون الدعم واملساندة، ولكن ليس أن يقوم اآلخرون بدورهم، هناك فارق كبري.
واملساندة،  الدعم  ويطلبون  الرؤيا  وأصحاب  القرار  أصحاب  هم  السوريون  يظل 
تقّرر  التي  هي  اآلخرين  مصالح  ليست  ولكن  اآلخرين،  مصالح  باحلسبان  يأخذون 
خطتهم وتصّوراهتم، هذا عنرص أساس يف الوجدان الوطني السوري ويف اإلحساس 

السوري يف الكرامة الوطنية عرب تاريخ طويل.
ليس التاريخ السوري وليد الصدفة معروف أن متّسك السوريني بالكربياء الوطني 

والكرامة الوطنية وبالسيادة الوطنية متجّذر جًدا.
إىل  إضافة  التاريخ،  حقائق  من  أساسّية  حقيقة  يتجاهل  العنرص،  هذا  يتجاهل  من 
هذا: املعطيات السياسية والعسكرية واالقتصادية والتحالفات واملعطيات الدبلوماسية 
التي يقوم عليها النظام السوري هي مرئّية لكل عاقل، ليحاول أن يستخدم عقله لقراءة 
الواقع ويف حتليل وضع هذا النظام ويستنتج باملحّصلة أن هناك توازًنا إقليمًيا ودولًيا ال 

يسمح بتكرار التجربة الليبية يف سورية.
كان هناك هدر للوقت والدماء، للدماء الغالية وللوقت الثمني عىل السوريني.

إًذا غرّي كثريون أفكارهم ولكن البعض ممن ال يؤمنون بالشعب السوري وقدراته ما 
زالوا يقولون نحن نريد تدّخل عسكري خارجي، لكنهم أصبحوا حلسن احلظ أقلّية.

س: كيف تنظرون إىل مبادرة كويف أنان وما هو مصريها بعد تصاعد العنف اليوم؟
تصّور  أنان  كويف  خطة  أن  نرى  الست:  ونقاطه  أنان  كويف  مبادرة  إىل  بالنسبة  ج: 
ذلك  أجل  من  ودعونا  املستعيص،  السوري  الوضع  من  خمرج  إلجياد  ويصلح  مقبول، 
ودويل  وعريب  إقليمي  تفاهم  هناك  ليكون  رضورة  إىل  قصرية  غري  مدة  منذ  بوضوح 
اخلليجي ويشمل  التعاون  العربية ودول جملس  الدول  وبوضوح شديد يشمل جامعة 
املتحدة،  والواليات  األورويب  االحتاد  ويشمل  والصني  روسيا  ويشمل  وتركيا  إيران 
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معنية  ليست  القوى مجيًعا أصبحت  أيًضا، هذه  الربيكس  القوى دول  إىل هذه  يضاف 
فقط باألزمة السورية بل ضالعة يف األزمة السورّية ومؤّثرة. نحن دعوناها إىل رضورة 
التفاهم من أجل مساعدة السوريني وليس حلل املشكلة بالنيابة عنهم، وجتّسدت هذه 
الدعوة يف دعوات جاءت من موسكو حني دعت إىل مؤمتر دويل هبذا الشأن ومن األمم 
املتحدة حني دعا السيد كويف أنان إىل جمموعة اتصال تضم الدول الفاعلة واملعنية باألزمة 
القوى  وعىل  جهة  من  النظام  عىل  الرضورية  الضغط  وسائل  توفري  أجل  من  السورية 
الطرفني  عند  والذخرية  السالح  حتقن  التي  األطراف  وعىل  أخرى  جهة  من  اإلقليمية 
وتدعم بالتمويل الطرفني، ومن ثم ُتسهم يف تأجيج احلريق يف سورية ويف نزف الدماء يف 

سورية، وهو تفكري مصيب متاًما باملعنى السيايس، وأكدنا أمهية هذا التفاهم.
إجياد  من  بد  السورية ال  املعارضة  تفامهات ضمن  من  أيًضا  بد  أخرى ال  من جهة 
قطب سيايس سوري معارض يطرح مرشوعا سياسًيا متامسًكا قاباًل للحياة وقادًرا عىل 
تفكري  حمض  وليس  أحالم  حمض  وليس  ومهية  أفكار  جمّرد  وليس  امليدان  عىل  التحقق 
رغبوي كام غرق البعض يف أكثر من سنة وربع يف التفكري الرغبوي، ال بد من بلورة هذا 
القطب السوري املعارض وال بد من التفاهم اإلقليمي والدويل والعريب من أجل إجياد 
خمرج للوضع السوري ألن استمرار الوضع عىل ما هو عليه هيدد بانزالق البالد، والبالد 
تنزلق لألسف يوًما وراء يوم نحو خماطر أكرب ونحو مأساة أكرب ونحو نزف أكرب، ونرجو 

أال ندخل يف املجهول، الوقت ليس حيادًيا.
هذا له عالقة بلقاء بروكسل املدعّوة إليه املعارضة السورية اليوم، فشكًرا للجمعيات 
ينسب  ال  ألنه  جًدا  جيد  راع  وهي  تنفيذها  إىل  وبادرت  الفكرة  التقطت  التي  املدنية 
الفضل ألي طرف سيايس، وال نريد أن ُينسب الفضل إىل أي طرف سيايس، املهم أن 
يتّم العمل، كام يقول املثل الصيني: ليس مهاًم أن تكون القّطة بيضاء أو سوداء، املهم أن 
تصطاد الفئران. املهم أن تؤدي الوظيفة برصف النظر عن االعتبارات الذاتية. إًذا هذا 

هو حمور توحيد املعارضة أما التفاهم االقليمي والعريب والدويل فهذا حمور آخر.
هناك يف الثالثني من حزيران أي هناية هذا الشهر اجتامع سيعقد يف جنيف بدعوة من 
السيد كويف أنان من أجل جمموعة االتصال بشأن امللف السوري ونتمنى هلذا االجتامع 

النجاح.
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س: ما هو موقفكم من القضية الكردية يف سورية وحقوق الشعب الكردي؟
ج: أواًل: األكراد السوريون والعرب السوريون هم سوريون متساوون يف كل يشء. 
التشكيل  من  وأسايس  ومهم  غني  جزء  هم  وثالًثا:  طويل،  تاريخ  يف  رشكاء  هم  ثانًيا: 
التاريي اهلائل للشعب السوري، من البنية التاريية للشعب السوري، وهي كنز نعتز به 

وسنحميه بحدقات العيون.
هذا التنّوع الغني سنحميه بحدقات العيون وبالدم، سورية عالمة فارقة من حيث 
الغنى االجتامعي والبرشي والثقايف والديني والقومي املوجود عىل أرضها، ومن حيث 
التعايش الذي أنجزته، هذا ال يعني أن الوضع مثايل عىل اإلطالق. هناك مظامل وهناك 
انتهاكات وهناك إنكار وهناك حماوالت إلغاء وهناك حماوالت انتهاك وهناك حماوالت 
سيطرة، وهناك حماوالت انغالق، وهناك حماوالت انفكاك، وهناك مساعي اندماج. هذا 
الكردي هو وجود  الوجود  أن  نرى  احلياة. مرة أخرى  كله موجود كام هو موجود يف 

تاريي وطبيعي وعضوي ومكّون أسايس للشعب السوري تاريًيا.
به، واالعرتاف بوجوده،  بد من اإلقرار  الكردية ال  القومية  ثانًيا: هناك يشء اسمه 

واحرتام خصائصه ومزياته، واحرتام حقوقه.
س: ما هو الضامن مستقباًل للكرد يف أن تكون كلها وعود فقط يتم التخيل عنها مستقباًل؟

ج: الضامن للشعب الكردي هو إقرار الوجود الكردي يف الدستور السوري القادم 
يف بند دستوري، وربام أحد املبادئ فوق الدستورية.

إن ثقافة ورسوخ ثقافتنا الديمقراطية توجب علينا أن نقّر مبادئ ال حيق ألي أحد 
أن يغرّيها، وال ألي أكثرية سياسية أن تغرّيها نسميها مبادئ ما فوق دستورية، أحدها 

الوجود القومي الكردي.
كلها  بالوسائل  والعرب  الكرد  بني  الشقاق  لزرع  جًدا  كثرية  حماوالت  جرت  لقد 
واإلشارات والتخوين والتشكيك وإثارة الشكوك بكل الوسائل غري الرشيفة سياسًيا. 
هناك من يسأل عن الضامن للمستقبل؛ الضامن هو مثل كل ضامن يف السياسة بالنسبة 

للقوى السياسية التي تتبنى ذلك الطرح.
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الرتحيب  ولقي  منه  ُنسخ  توزيع  وجرى  الذاتية،  اإلدارة  مرشوع  علينا  ُطرح  لقد 
املبدئي هبذا املرشوع والرتحيب هبذا املرشوع، ليس لألكراد فقط، وإنام لسورية ككل، 
هذا هو تقييمه العام. اآلن النص بحاجة إىل تدقيقات وتصويبات ومالحظات، وهذا 

طبيعي. إًذا نحن نتعاطى بإجيابية مع هذا املوضوع.
مّرة أخرى من أجل الضامن وهذا سؤال حمق ألن الناس تقلق والناس يعرفون بأن 
السياسة،  من  جزء  هو  الكذب  بأن  وعًيا  يملكون  والناس  كثرًيا  يكذبون  السياسيني 
بالنسبة للمناضلني احلقيقيني بالنسبة ألصحاب القضايا الذين ال يبحثون عن مكاسب 

نفعّية وانتهازية الكذب هو أداة معادية للشعب وملصالح الشعب.
الضامنة  نقول:  ولذلك  واألدوات،  الوسائل  وبني  األهداف  بني  عالقة  هناك 
للمستقبل هو قّوة الشعب الكردي وقّوة الشعب السوري، هذه هي الضامنة احلقيقية، 

كام هي الضامنة يف كل مكان من العامل.
الواعون  الناس  أخرى؟  بطريقة  وليس  معينة،  بطريقة  التاريخ  جيري  ألن  الضامنة  ما 
املنظمون الذين يعرفون حقوقهم ويعرفون واجباهتم ويقاتلون من أجلها، نحن نقول لشعبنا 
الكردي يف سورية ولشعبنا العريب يف سورية: تريدون ديمقراطية، إًذا جيب أن تعرفوا جيًدا 
ماذا تعني الديمقراطية، وجيب أن تعرفوا كيف تدافعون عنها ضد كل من ينتهكها من أي جهة 

كان، وأن تكونوا حرًسا وأعينًا حلقوق األكراد وحقوق العرب وحلقوق السوريني كلهم.
الثورة  زمن  يف  فالبرش  خمتلًفا،  معنى  الزمن  يأخذ  الثورات  زمن  يف  أنه  أقول  دعني 
احلياة  زمن  أو يف  الركود  زمن  لتعّلمه يف  إىل سنوات  ربام  يوم، وحيتاجون  يتعلمون يف 
العادية، اليوم يف ظل الثورة يتلقى السوريون فيضاًنا من املعرفة السياسية كل يوم، بعضها 
ملفهومات  واالستكانة  والبالدة  الركود  املهم  وصحيح،  إجيايب  وبعضها  وسلبي  سيئ 
الثورة،  يتزلزل بفضل  املجتمع  العامل وعن سورية وعن  متحّجرة ولوعي متحّجر عن 
والناس يفتحون عيوهنم عىل حقائق احلياة والواقع، يفتحوهنا وليس بالرضورة يدركون 
كل يشء بصورة صائبة. هناك وعي خاطئ لبعض املسائل ولكن مع االستمرار يمكن 
الوصول إىل الوعي الصحيح. من ضمن القضايا التي يتفّتح عليها وعي السوريني البنية 

االجتامعية املوجودة التي تشّكل القومية الكردية جزًءا أساًسا منها يف سورية.
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املوضوع  وحل  سورية  يف  األكراد  مسألة  مجيًعا  السوريون  يناقش  سورية  يف  اليوم 
انفصالية،  نزعات  وجود  وعدم  انفصالية،  نزعات  ووجود  املستقبل  عىل  واالتفاق 
مفتوحة  قضايا  هذه  نعم،  التعايش؟  هذا  حتقيق  يمكن  وكيف  الديمقراطي  والتعايش 
أمام الرأي العام وهذا تطور من إنجازات الثورة بكل تأكيد والذي مل يصل إىل نتائج 

والتي نرجو أن يصل إليها مع الوقت، هذا من فضائل وإنجازات الثورة السورية.
وأيًضا مل يسبق أن حترك األكراد السوريون هبذه القوة والفعالية والتنظيم من أجل 
كام  فقط-  الكرد  حق  -وليس  والديمقراطية  والكرامة  احلرية  يف  العام  السوري  احلق 

يفعلون اليوم، إضافة إىل أن هناك من حياول وضع إسفني بني األكراد والعرب.
األكراد السوريون يناضلون وهم يف امليدان من أجل حرية وكرامة الشعب السوري 
إلخ، ومن كل األطراف  عرًبا وكرًدا ورشكس وأرمن وتركامًنا ومسلمني ومسيحيني، 
منجزات  أهم  من  وهذا  املشرتكة  العامة  بحقوقهم  يتحركون  السوريون  واألديان. 
الثورة املضادة وهو فصل نضاالت  التي هتدد هبا  الثورة، وهو واحد من أهم املخاطر 
السوريني عن بعضهم بعًضا، ووضع السوريني يف مواجهة بعضهم بعًضا كقوميات أو 

كأديان وطوائف.
هناك مساع خبيثة ورشيرة وجمرمة جتري يف قلب الثورة السورية من أجل خلق رشخ 
وخلق صدامات وخلق شقاق بني السوريني بوصفهم قوميات وبينهم بوصفهم أدياًنا 
وبينهم بوصفهم طوائف. إحدى املهامت األساسية للثورة السورية واملناضلني الواعني 

أن يقفوا صًفا واحًدا يف مواجهة هذه التهديدات واملخاطر.
نحن نقول أواًل: أن هذه الثورة أهم ما فيها أهنا ثورة مواطنة ستوّحد السوريني مجيًعا 
عن  النظر  برصف  القانون،  أمام  والواجبات  احلقوق  يف  متساوين  مواطنني  بصفتهم 
إلخ، مجيعهم متساوون  العرق والدين واللون والطائفة واملذهب والعشرية واإلقليم، 

أمام القانون.
والثقافة  واللغة  والتعّبد  املعتقد  يف  بعًضا  بعضهم  حقوق  حيرتمون  مجيعهم  ثانًيا: 

واإلدارة الذاتية، إلخ.
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هو  وهذا  بينهم،  ما  يف  جديد  اجتامعي  عقد  لوضع  املناخ  يلقون  اليوم  السوريون 
والفرض  واالستبداد  الدكتاتورية  نظام  هيدمون  السورية،  الثورة  به  تقوم  ما  جوهر 
فيه  يرى  مناًخا  ويفتحون  واإلقصاء،  واإللغاء  والسجن  األفواه  وكّم  واإلكراه  بالقرس 
اجلميع بعضهم بعًضا، ويتعايشون بوعي بعضهم مع بعض، وحيرتمون حقوق بعضهم 

بعًضا، ويقبلون املساواة أمام القانون، هذا هو أهم ما يف الثورة السورية اليوم.
بالنسبة إىل شعبنا الكردي أظن أنه جزء من احلقوق الديمقراطية لإلنسان هو حق 
العرب أن حيلموا بدولة عربية موّحدة، ومن حق  الطموح. من حق  احللم، واحلق يف 
الكرد أن حيلموا بدولة كردية، املسألة ليست يف احللم، احللم حق؛ املسألة يف احلل العميل 
الذي يضمن حقوق اجلميع، هذه هي احلكاية. وهذا يتطّلب وضع األمور عىل طاولة 
البحث بشفافّية ووضوح وشجاعة وباحرتام تام للحقوق املتبادلة والوصول إىل احلل 

الذي ُيريض كل األطراف.
جيب يف سورية بشكل خاص أن نقّدم مثااًل جديًدا للعامل حول كيفية حل املشكالت 
داخل املجتمع، جيب أن نقّدم مثااًل جديًدا، احللول جيب أاّل تقوم عىل القّوة، جيب أاّل 
تقوم عىل العنف، جيب أن تقوم عىل التفاهم واحرتام احلقوق املتبادلة، والتسويات بني 
يتكاتفوا ويدركوا أن هلم مصلحة  بأن  الناس  املجتمع، بحيث يرغب  األطراف داخل 

مشرتكة، ليس أن يكونوا جمربين عىل ذلك.
هو  ما  جديد،  حكومي  وتشكيل  انتخابات  بإجراء  السوري  النظام  نّية  حول  س: 

رأيكم هبذه احلركات؟ هل ُتقنع الشارع السوري بأّن هناك تغيرًيا؟ 
ج: كل هذه احلركات تقول شيًئا واحًدا: أن النظام السوري يعيش يف عامل معزول 
عن الواقع، ال يرى حقائق الواقع، وال يرى واقع الشعب السوري. أنا أشّبه احلديث 
عن تشكيل حكومة جديدة وإثارة ضّجة حوهلا كام لو أنك تقول ملواطن يف محص التي 
تغرق يف القصف املدفعي والتفجريات كل يوم سأغرّي لون بيتك من األصفر الفاتح إىل 

اللون األبيض الرمادي، هل سيهتم هذا املواطن؟
هو يشى أن تدّمر القذائف بيته كل يوم وأنت حتّدثه عن تغيري لون البيت، احلكومة 
أي  فعل  عىل  قادرين  غري  وهم  سياسّية،  سلطة  أي  بال  إداريني  حمض  هي  سورية  يف 
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جتاه  يشء  أي  فعل  عىل  قادرين  غري  ذلك  من  وأكثر  السياسية،  املشكالت  جتاه  يشء 
املشكالت احلياتية، إاّل بمعايري جزئية. َمن ُيصّدق يف سورية أن وزارة االقتصاد هي من 
ترسم السياسة االقتصادية يف سورية؟ َمن ُيصّدق أن وزارة التموين تستطيع أن تضع 

األولويات يف االستهالك واإلنفاق لتأمني حاجيات املواطنني؟
إذا قالت وحدات اجليش أهنا تريد وضع يدها عىل كل موجودات مادة املازوت يف 
سورية وحترم املواطنني املدنيني منها ألهنا بحاجة إليها يف حتريك الدبابات واآلليات يف 

مناطق معّينة، ماذا تستطيع الوزارة أن تفعل حيال ذلك؟ اجلواب ال يشء.
ما أمهية أن يكون الوزير حممد أو حسني أو إلياس أو فواز، إلخ؟ ال يشء عىل اإلطالق. 

الفرق الوحيد هو أن هذا الشخص هو الذي سريكب سيارة الوزارة ليس ذاك.
أّما من حيث األفعال والنتائج فال قيمة هلا عىل اإلطالق، حياولون أن ُيثريوا ضّجة 
ومستقبل  الوطن  هتدد  الكوارث  فيام  املالئكة،  جنس  عىل  اخلالف  ُتشبه  هي  سخيفة 

البالد.
س: ماذا تقولون عن الذين ال يشاركون يف الثورة؟ هناك نسبة كثرية من السوريني 

ال تشارك فامذا تقولون هلم؟
ج: لألسف يرتكب كثري من البرش خًطا مبدئًيا يمكن أن يكون قاتاًل حني يعتقدون 
أن جتاهل القذائف واملوت الذي يتطاير يف كل مكان واالختباء يف مكان ما، يف ملجأ ما، 
هو الذي سيحمي حياهتم ومستقبل أوالدهم، هذا يشبه سلوك شخص يرى احلرائق 
تندلع يف املدينة ويريد أن حيمي نفسه من احلريق بأن ُيغلق أبواب بيته ويقيم يف داخله مع 

أوالده وامًها نفسه أن احلريق لن يصل اليه.
أسوأ ما يفعله املواطن السوري اليوم هو السلبية واالنتظار، ألنه بذلك يرتك امليدان 
هلؤالء  يرتك  جيدين،  أم  سيئني  أرشار،  أو  طيبني  اآلخرين  هؤالء  يكن  أًيا  لآلخرين 

اآلخرين أن يقرروا مصريه.
من ُيريد أن يضمن مستقبله ومستقبل أوالده عليه أن يسهم يف ُصنع هذا املستقبل 

بفاعليته املبارشة.
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أجل  من  الشعب  هبا  يناضل  مل  السلبية،  من  عاًما  أربعني  ثمن  سورية  تدفع  اليوم 
حقوقه وكانت نتيجتها أن أجهزة الدولة جترأت يوًما بعد يوم عىل انتهاك هذه احلقوق 
وعىل انتهاك املواطنني، ووصل الوضع هبا أن الناس مل تعد يطيقون ذلك، فقرروا التمّرد.

نعم هناك نسبة كبرية من املواطنني السلبيني والذين يدفعون لألسف ثمنًا باهًظا عىل 
السلبي واإلجيايب، والرصاصة ال متّيز  القذيفة ال متّيز بني  الرغم من أهنم سلبيني، ألن 
احلال،  واقع  هو  وهذا  االثنني،  تقتل  هي  ُيشارك،  ال  ومن  التظاهر  يف  ُيشارك  من  بني 
ولذلك أقول: عىل السوريني كافة الذين يريدون أن يصنعوا مستقباًل لوطنهم ومستقباًل 
ألجياهلم ومستقباًل ألطفاهلم َيرضون عنه أن ينزلوا إىل ساحة املامرسة بام يستطيعون، ال 
أطلب من الكل أن يتظاهر، وال من الكل أن يدخل السجن، كل يفعل ما يستطيع، لكن 

عىل كل سوري أن يفعل شيًئا من أجل مستقبل بالده.
س: لقد تطور الوضع يف سورية خالل املدة األخرية وازداد العنف، هل هذا سبب 

تعليق املراقبني ملهامهتم؟
ج: نعم لقد تطّور الوضع يف سورية خالل األسابيع الثالثة األخرية بطريقة رسيعة 
ودراماتيكية نحو األسوأ، وبدأت الدبابات تتحرك إىل دير الزور، وأرجو أال يظهر يف 

أماكن أخرى، لكن ال أحد معصوم، وال أحد عىل رأسه خيمة، الكل ُمهَدد.
إن لتعليق املراقبني مهامهتم أسباًبا أّدت إىل تعليق عملهم، وأّدت إىل تصاعد العنف، 

األسباب نفسها أّدت إىل النتيجتني.
املسألة األساسية أن القوى الدولّية واإلقليمية املعنية بوضع الزخم والقّوة لتنفيذ خطة 
كويف أنان مل تضع الزخم والقّوة الكافية، أعلنت موافقتها لفظًيا، ووضعت بعض الضغط 
غري الكايف عىل النظام السوري ليلتزم، وبعض الضغط غري الكايف عىل بعض املجموعات 
قبل  من  وجّدي  حقيقي  ضغط  مطلوًبا  يزال  وما  مطلوًبا  كان  لتلتزم،  املسّلحة  املعارضة 
حلفاء النظام السوري، حتديًدا روسيا بصورة أساسّية، والصني وإيران عىل النظام لوقف 
الدويل،  املجتمع  القّوات، وأيًضا ضغط جّدي من  النار بصورة جّدية، وسحب  إطالق 
اإلمداد  لوقف  وقطر  والسعودية  تركيا  وعىل  خاصة،  بصورة  وأمريكا  أوروبا  وأقصد 

باألسلحة ومتويل املجموعات املسّلحة، وإلزام الطرفني بوقف إطالق نار حقيقي.
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إىل  جميئي  قبل  أيام  ثالثة  منذ  األرض:  عىل  حتدث  حقائق  عن  مثااًل  ُأعطي  دعني 
حتقيق  أجل  من  خارجها  ومن  التنسيق  هيئة  يف  وإخوة  املسهمني  أحد  كنت  بروكسل 
كنّا  مدنيني،  إلخالء  فقط  ساعات  أربع  ملّدة  محص  يف  إنساين  نار  إطالق  وقف  حماولة 
نطلب أربع ساعات وقف إطالق نار من أجل إخالء عائالت حُمارصة، حُتارصها قوات 
هناك  احلر،  اجليش  غري  ومن  احلر  اجليش  من  مسّلحون  فيها  ويوجد  واألمن،  اجليش 
مدنيون عالقون يف أماكن خمتلفة وكان هناك حالة من التعاون والتنسيق ملساع مشرتكة 
مع قيادة قوات املراقبني الدوليني ومع مكتب السيد كويف أنان، وكان مكتب السيد كويف 
أنان يتوىّل االتصال أيًضا باجلهات العليا يف السلطة من أجل حتقيق وقف إطالق نار، 
ملّدة أربع ساعات من أجل  نار  أّيام مل تنجح هذه املساعي لتحقيق وقف إطالق  ثالثة 
إخالء املدنيني، ومل يكن ذلك مسؤولية النظام السوري وحده، لننتبه إىل ما حيصل عىل 
األرض، أغلبية املجموعات املسّلحة عىل األرض وافقت عىل وقف إطالق النار، لكن 
هذا مل يكن كافًيا، كان ال بّد من أن يوافق اجلميع، ألن جمموعة واحدة ال توافق ستخّرب 
عىل اجلميع، واليشء نفسه من قبل النظام، جيب أن تكون الضامنات قطعّية اللتزام قّوات 
بعد  للخطر  تعّرضهم  وعدم  املدنيني  إخالء  ليتم  النار،  إلطالق  حقيقي  بوقف  النظام 
جيب  حتديًدا(،  محص  يف  الوعر  )منطقة  إليها  إخالؤهم  يتم  التي  املناطق  إىل  وصوهلم 
أن يكون هناك ضامن كي ال يتعرضوا لالعتقال وال يتحّول األمر إىل كمني، إًذا، أنت 
بحاجة إىل ضامنات متعددة، أحياًنا اإلخالل بحلقة واحدة ُيفسد العملية كّلها. عرقل 
النظام طوياًل خطة كويف عنان، واستجاب يف بعض املواقع، وبعض جمموعات املعارضة 
املواقع،  بعض  يف  األخرى  املجموعات  واستجابت  أيًضا،  عنان  كويف  خطة  عرقلت 
هذا هو واقع احلال بصورة عاّمة من دون املساواة بني الطرفني بكل تأكيد، لندع هذه 
األسطوانة املرشوخة ألن املسؤولية الرئيسة دائاًم عىل النظام والدولة، ال نشك يف ذلك 
األمر، ولكن عندما يكون لديك سلسلة طويلة من مئة حلقة يكفي حلقة ضعيفة واحدة 

لتقطع السلسلة، هكذا هو الوضع.
س: النظام وافق عىل خّطة كويف أنان، وكذلك الدول اإلقليمية والدولية برأيكم ملاذا 

مل تنجح؟
مارسته  ونفاق  السوري  النظام  مارسه  نفاق  هناك  أنان  كويف  خطة  إىل  بالنسبة  ج: 
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دول غري النظام السوري، أعلن النظام السوري موافقته عىل خّطة كويف عنان، وحاول 
أن يضع مئة عصا يف دواليب احلل، يوافق لفظًيا وُيعرقل عملًيا، وهناك دول يف اإلقليم 
عىل  فعلية  بصورة  تتقّدم  مل  أنان  كويف  خّطة  والنتيجة  عملًيا،  وعرقلت  لفظًيا  وافقت 
األرض والنتيجة أن أعداد القتىل والشهداء من السوريني تصاعدت بصورة صاروخّية 

يف األسابيع األخرية.
س: كيف وجدت موقف املثقف العريب ووسائل اإلعالم العربية من الثورة السورية؟

الغائبني  أحد  السورية،  الثورة  عن  الكبار  الغائبني  أحد  العريب  املثّقف  أن  أظن  ج: 
الكبار لألسف الشديد، سورية التي متّيزت تاريًيا بأمهية كربى للمثقفني العرب، وربام 
به بجمهور كام هو يف سورية، ربام  العرب وحيظون  املثقفون  به  ُيعَرف  ال يوجد مكان 
هناك  السوري،  الشعب  جتاه  عالية  بأخالقية  ُيلزمهم  هذا  األصلّية،  بلداهنم  من  أكثر 
مشكل تاريي يف هذه النقطة حيث إن الكثريين من املثقفني العرب ال يرون يف النظام 
الواليات  ومن  الصهيوين  الكيان  من  مواقفه  أقصد  اخلارجية،  سياسته  إاّل  السوري 
السوري  الشعب  يدفعها  التي  الفادحة  األثامن  متاًما  ويتجاهلون  األمريكية،  املتحدة 
املناضلة  السياسّية  األحزاب  يف  طوياًل  عانينا  ووحشيته،  النظام  هذا  دكتاتورّية  نتيجة 
هذه املشكلة، واصطدمنا فيها مع كثري من مواقف املثقفني العرب الذين كانوا يظنون 
أنه ال يستطيع وال جيرؤ أن  النظام هي فضل ومنّة منه، ألهنم ال يعرفون  أن سياسات 
يفعل غري ذلك، ألن الشعب السوري يعده متهاوًدا جًدا يف هذه املواقف، يريد الشعب 
السوري مواقف أكثر جذرية، ال ينتبه املثقفون العرب كفاية هلذا املوضوع، واليوم هم ال 

ينتبهون كفاية اىل أحقّية وصدقية وأمهية ما يريده السوريون من حرّية وكرامة.
املثقفون العرب يرون بصورة أساس أن الدول التي ال تعرف أي معنى للديمقراطية 
وهي دول مال ريعي ودول ودول... إلخ، تدعم جهات معّينة يف املعارضة، فاملعارضة 
كلها مشبوهة، هكذا بكل تبسيط، وأن هذا احلديث عن حرّية وكرامة وديمقراطية ليس 
مّرة  أي  غربّية،  صنيعة  يعني  الرشقية،  ألوروبا  امللونة  الثورات  من  ُأخرى  نسخة  إاّل 
أخرى نحن أمام رواية النظام، هذا موقف ال يليق باملثّقف، املثّقف جيب أن ينظر ويبذل 

جهًدا ليعرف احلقائق عىل األرض.



155

ال كرامة للوطن بدون كرامة املواطن، ويف الوقت نفسه ال كرامة للمواطن من دون 
كرامة الوطن، وجهان لعملة واحدة.

كرامة  أجله  من  هيدر  أن  يستحق  الوطن  كرامة  أن  ويفصل  يقول  أن  حياول  النظام 
كرامة  أجلها  من  هتدر  أن  تستحق  املواطن  كرامة  أن  تقول  أخرى  وأصوات  املواطن، 

الوطن، هذان وجهان استبداديان لعملة واحدة.
العملة احلقيقية كرامة الوطن وجه وكرامة املواطن وجه آخر، ال يوجد عملة بوجه 

واحد، للعملة وجهني.
س: هل من كلمة خمترصة توجهها إىل الشعب السوري؟

ج: ما ُأريد أن أقوله ببساطة: عىل الرغم من األمل والدماء النازفة، وعىل الرغم من 
املعاناة التي ال توصف، وعىل الرغم من البشاعات وُقبح الكثري من األفكار التي ُترّوج، 
وعىل الرغم من كثري من االنحطاط الذي يظهر، ما أرجوه وأطلبه من السوريني كلهم 
أن يعرفوا أن الوالدة دائاًم فيها دماء، ال يوجد والدة من دون دماء، الوالدة ال تتم يف 
بصورة  الوالدة  تتم  أن  هو  واملهم  الوالدة عملية صعبة،  واحلرير،  العطر  من  مناخات 

سليمة، ويف النهاية يكون القادم اجلديد كائنًا جديًدا مجياًل.
عىل السوريني، علينا مجيًعا أن نميض بكل قّوة وثبات، أن نقاتل من أجل كل فكرة 
االستمرار  وأجيالنا  أوالدنا  مستقبل  أجل  من  نريده  ما  وكل  صحيح،  موقف  وكل 

والصالبة والصرب هو الطريق اىل النرص.
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مداخلة عبد العزيز اخلي

يف منتدى احلوار يف بروكسل 26 حزيران/ يونيو 2012 )22)

الذي دعت إليه قوى من املجتمع املدين برعاية االحتاد األورويب
العمق  ويف  احلقيقة  يف  التساؤل  وجوب  هي  هبا  أبدأ  أن  أريد  التي  الرئيسة  النقطة 
ويف  امليدان  يف  تطوراهتا  سورية،  يف  األوضاع  تطورات  ضوء  عىل  مفتوحة،  وبعيون 

املامرسات ويف الوعي السيايس الذي حيكم هذه املامرسات.
 هو التساؤل: هل هناك مرحلة انتقالية فعاًل؟

إذا استمرت األوضاع يف سورية يف التطور ويف املسار الذي هي ذاهبة فيه لن تكون 
هناك  سيكون  ديمقراطي،  نظام  هناك  يكون  لن  األرجح  وعىل  انتقالية،  مرحلة  هناك 
مرحلة طويلة من الفوىض واالهنيار واحلاالت الكارثية التي يصعب تصنيفها حتت الفتة 
حمددة، واألمر الذي هيدد كل ما نتناوله يف هذه الندوة ويف ما يشبهها من ندوات الحقة 

ترف فكري ال يستند إىل أرض الواقع الصلبة.
 املسألة األساس هي: لكي تأخذ هذه األفكار معنًى عملًيا حمتماًل ومعنًى واقعًيا هو 
وجوب العمل بكل الطاقات وكل اجلهد من أجل حتقيق وقف العنف بصورة شاملة 
التسلح واستمرار  العسكري واستمرار تصعيد  الرصاع  استمرار  أما  تقريًبا،  أو شاملة 
تصعيد أعامل العنف فهو سيدّمر األرض التي تقوم عليها املرشوعات السياسية املتداولة 
هناك  إًذا،  االنتقالية،  املرحلة  بشأن  نتناوهلا  التي  األفكار  ومنها  األيام،  هذه  يف  كلها 

أولويات باألفكار واملامرسات.
يف  تصاعده  احتامالت  ومصادرة  العنف  وقف  عىل  الرتكيز  يشء  كل  وقبل  أواًل 

)))) الرابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=fmrRiMpBWrA

https://www.youtube.com/watch?v=fmrRiMpBWrA
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املستقبل، ونعرف أن هذا األمر يتوقف إىل حد بعيد عىل القوى السياسية السورية، وعىل 
النخب السياسية السورية، ويتوقف أيًضا يف الوقت نفسه عىل قوى إقليمية ودولية جيب 
أن متتلك اإلرادة يف ضبط الوضع قبل أن يصل إىل نقطة تنفلت فيها السيطرة، وتعجز 
فيها كل األطراف أًيا تكن قوهتا عن ضبط التفاعل املتسلسل الذي يمكن أن يطلق نتيجة 

اهنيار املجتمع والدولة يف سورية.
وتصاعد  والعسكرة،  التسلح  وتصاعد  العنف،  تصاعد  األخرية  األسابيع  ثالثة  يف 
الشحن الطائفي بصورة حممومة، وأصبح اخلوف يمأل األجواء يف سورية، خوف لدى 
املواطنني مل يسبق أن ملسناه هبذه القوة وهبذا الوضوح، خوف عىل اللحظة الراهنة، خوف 
عىل املستقبل القريب، خوف عىل مستقبل البالد والشعب، أرجو أن يضّل هذا اخلوف، 
وهو حقيقي، وله ما يربره متاًما يف األذهان عندما نفكر بالتخطيط أو وضع تصورات 
ملراحل تفرتض سيناريو سيايس معني ألن السيناريو اجلاري عىل األرض يمكن أن يقّوم 

كل السيناريوهات التي فكرنا هبا.
اآلن يف النقاط التي تتعلق يف موضوع هذه الندوة، وأبدأ احلديث عن رضورة املرحلة 

االنتقالية بعد أربعني عاًما من الدكتاتورية، ولكن سأصنفها بالصورة اآلتية:
املرحلة االنتقالية رضورية بصورة حيوّية لتطور سورية السيايس بسبب طبيعة النظام 

يف الوسائل التي اعتمدها يف احلكم، وأقصد بطبيعة النظام السيايس:
إىل  - 1 وقادت  عاًما،  أربعني  من  أكثر  دامت  التي  الدكتاتورية  هي  األوىل  النقطة 

قيام جمتمع اخلوف، فذررت املجتمع، وحطمت الروابط بني أفراده، وجعلت القاعدة 
أن املواطن ال يتحدث قبل أن يلتفت يمينًا ويساًرا، ليتأكد من أنه يف مأمن عىل ما يقوله 
لريجع عليه بنتائج كارثية هذا حطم الروابط وحّوله من بنية جمتمعية متامسكة إىل جمموع 
واسع من األفراد الذين تكاد تفتقد بينهم الروابط القائمة عىل الثقة والصدقية املوجودة 

يف املجتمعات الطبيعية.
النقطة الثانية هي السمة الطائفية للنظام والتي جتلت بصورة حماباة ومتييز وإثارة  - 2

النقطة  له، هذه  اتباعه  لتأمني والءات  لتوفري عنرص إضايف  عصبيات استخدمها مجيًعا 
ربطت والءات معينة بمصالح مادية، وهي نقطة شديدة اخلطر، وأدت إىل نتائج بالغة 
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السلبية عىل املستوى السيايس وعىل املستوى االجتامعي أيًضا. 
النقطة الثالثة هي التمييز القومي الذي هو استمرار لوعي شوفيني موجود قبل  - 3

النظام، واستمر معه، رتب حرماًنا من احلقوق وأحياًنا من أبسط هذه احلقوق بمثل حق 
اهلوية واملواطنة، وأسهم يف زيادة التفكك وانعدام الروابط داخل املجتمع السوري.

النقطة الرابعة هو اعتامد الفساد كوسيلة للسيطرة السياسية ورشاء املوالني، وأثر  - 4
هذا الفساد عىل منظومة القيم الرضورية للعالقات بني األفراد يف املجتمع، والعالقات 
بني املواطن والقانون وبني املواطن وبني الدولة ومؤسساهتا، كل هذه العالقات تأثرت 
بشدة بسبب الفساد الذي اعتمده النظام وسيلة للسيطرة السياسية وليس ظاهرة مرضية 
استثنائية كام هو موجود يف املجتمعات االخرى، الفساد يف سورية ليس حمض ظاهرة 
مرضية، هو سالح سيايس استخدمه النظام بصورة منهجية منذ اللحظة األوىل لرشاء 

الوالءات ولضامن شبكة السيطرة داخل املجتمع.
 النقطة اخلامسة هي التغطية األيدلوجية والسياسية لكل ما سبق التي استخدمها 5 - 

القوى  جتاه  املوقف  واستخدم  وشعاراهتا،  القومية  القضية  استخدم  حيث  النظام، 
واملرشوعات اخلارجية بشكل خاص إرسائيل والغرب، واستغل ذلك للدخول يف حماور 
سياسية أو لالنفكاك عنها تبًعا للمصلحة الرباغامتية التي ال عالقة هلا باملبادئ عىل اإلطالق.
هذه النقاط اخلمس أدت إىل حمصلة كارثية عىل صعيد الوحدة االجتامعية، والروابط 
داخل املجتمع، أدت اىل تفكيك املجتمع وإىل انحطاط واسع يف القيم، وإىل ظهور أمراض 
وظهور جاهزية يف املجتمع لتلقي تأثريات مل يكن املجتمع مستعًدا لتلقيها يف مراحل سابقة.

والوطن  هلل  الدين  شعار  حتت  سورية  يف  حتقق  الوطني  االستقالل  أن  مجيًعا  نعرف 
يثري االستهجان واالستياء  أو مذهب مواطن  إىل دين مواطن  التطّرق  للجميع، وكان 
من احلارضين مجيعهم يف مراحل سابقة من التاريخ السوري، هذا الواقع تغري لألسف، 
وأصبح هناك لغة هي ما تسمعوهنا، وأصبح هناك حتريض ديني وطائفي وحتى حديث 
يف  عراقي  نموذج  عن  وحديث  سوري  طائف  عن  حديث  ذلك،  من  أكثر  هو  ما  عن 
وقباحات  سوَءات  جيمع  حديث  أو  سورية  يف  لبناين  نموذج  عن  وحديث  سورية، 

النظامني اللبناين والعراقي يف سورية، وهذا أمر حمتمل فعاًل.
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من  بد  املوجودة ال  املوضوعية  الظواهر  أسباب  انتقائيني يف حتليل  نكون  ولكي ال 
اإلشارة إىل عامل ثان رئيس يربر احلاجة ويفرض احلاجة إىل مرحلة انتقالية هي طبيعة 
عىل  السياسية  النخب  مستوى  وعىل  الشعبي  املستويني  عىل  املوروث  السيايس  الوعي 
املرحلة  املاضية، وبصورة خاصة خالل  القرون  الدولة وأيديولوجيتها عرب  بنية  خلفية 
العثامنية التي تعرفون أهنا كانت أبعد ما تكون عن نظام الدولة العلامنية أو دولة املواطنة، 
قوة  بحكم  استمرارية  له  املوروث  هذا  للمواطنني  املعتقد  حرية  حترتم  التي  الدولة  أو 
العطالة يف البداية، وله استمرارية بحكم أن أطراًفا غّذته، وحاولت أن تبني عليه الحًقا، 
وتدفع  وبقوة،  نفسه  املوروث  هذا  عىل  تبني  أطراف  ثمة  واليوم  تأثرياته،  من  فعززت 
أفهم،  كام  أو  أظن  كام  مجيًعا،  له  نطمح  الذي  املرشوع  احلقيقة  يف  يناهض  باجتاه  أيًضا 
مرشوع دولة املواطنة التي تضمن املساواة بني املواطنني مجيًعا يف احلقوق والواجبات، 
وباحلصيلة النظام نفسه استفاد من هذا املوروث فبنى نظاًما سياسًيا هو يف جوهره أقرب 
ما يكون إىل نظام الدولة األمريية التي قامت يف القرون الوسطى حيث األمري أو احلاكم 
رأس  وهو  اجليوش  قائد  وهو  العليا،  القضائية  السلطة  وهو  املال،  بيت  صاحب  هو 
موجود  هذا  من  يشء  الديار،  مفتي  أيًضا  وهو  األول،  املرّشع  وهو  التنفيذية،  السلطة 
فعاًل يف نظام الدولة السورية الراهنة، يف بنية النظام السيايس الراهن، مغطى بشكل له 

عالقة باحلداثة.
اليوم حيث تقّسم السلطات شكلًيا بني ترشيعية وتنفيذية وقضائية، ومجيعها ممركز، 
ونحن مجيًعا نعرف يف يدي من وأين، وكذلك بيت املال، وأضيف عىل ذلك كله نموذج 
السلطة العائلية والوراثية، األمر الذي جيعل حمتوى النظام القائم يكاد يتطابق إىل حّد 

بعيد باستثناء قرشة رقيقة مع نظام الدولة األمريية التي سادت يف العصور الوسطى.
أتطّرق اآلن إىل دولة املواطنة كرّد جذري عىل كل ذلك وما تتطلبه لبنائها، وعالقة 

ذلك باملرحلة االنتقالية، أقول:
سيايس  وعي  بناء  رضورة  تتضح  رسدها  سبق  التي  النقاط  كل  مع  باملقارنة  أواًل: 
الدين  النظر عن  املواطنني يف احلقوق والواجبات برصف  التامة بني  املساواة  قائم عىل 

والقومية والطائفة والعرق والثنية والعشائرية، إلخ.
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ومن األكيد أن هذه عملية تاريية تراكمية لن تنجز خالل املرحلة االنتقالية، ولكنها 
جيب أن تبدأ خالل املرحلة االنتقالية، ألن قّوة األمل وقّوة احللم هي دافع أساس بالنسبة 
للجمهور وللمواطنني من أجل أن يسهموا يف عملية التغيري بإرادة ّحرة وفاعلة، ترتافق 
يكرّسها  الذي  واإلعالمي  والقانوين  السيايس  بالطرح  مبارشة  هذا  الوعي  بناء  عملية 
أو يعمل عىل تكريسها، ولكنها ال تكتسب الصدقية أبًدا إاّل باملامرسة احلازمة أمام كل 

مفصل وكل حتّد يطرح سؤااًل من القضايا املثارة يف املرحلة االنتقالية.
إًذا أفكار دولة املواطنة تكتسب الصدقية يف املرحلة االنتقالية بااللتزام ببدء تطبيقها، 

كجواب عىل كل سؤال ال بد من اإلجابة عليه يف املامرسة يف املرحلة االنتقالية.
والعرق،  واملعتقد  األيديولوجيا  من  وترشيعاهتا  الدولة  استقاللية  رضورة  ثانًيا: 
هذه  واحرتام  تطبيق  تراقب  التي  املؤسسات  وإقامة  الدستور  بقوة  ذلك  وضامن  إلخ، 
االستقاللية ومتنع انتهاكها وال يكفي النص عىل املبادئ. ال بد من إنشاء املؤسسات التي 
تضمن التحقق من االلتزام بالدستور وهي من أعقد املهامت، التأكد أن النص يتجسد 
االخرتاق  هذا  لتصحيح  آليات  هناك  اخرتاق  يوجد  وحيث  الواقع  األرض، عىل  عىل 
لردع من يرتق هذه النصوص لتجاوز آليات معروفة تاريًيا يف وضع نصوص مجيلة 
بااللتفاف عىل هذه  التي تطورت غرب طريق طويل  املهارات  أو  باملامرسة  ال عالقة هلا 

النصوص وفعل عكسها.
ثالًثا: هي وضع املبادئ التي تكفل ما سبق بكيفية غري قابلة للتغيري من قبل األكثرية 
أصواًتا  تسمعون  مجيًعا،  للمواطنني  االطمئنان  توفري  يف  حاسمة  النقطة  هذه  السياسية 
سياسية وثقافية كثرية تتحدث عن رضورة »تطمني األقليات« الدينية والقومية، املفتاح 
األسايس هلذا التطمني الذي نعده تعبرًيا سياسًيا غري موّفق، ولكن حسنًا نرىض به جماًزا، 
هذا التطمني يتم باعتامد مبادئ فوق دستورية مبادئ مؤسسة للجمهورية الثانية ال حيق 
80 يف  أنه حيوز  االتفاق عىل  يمكن  باستفتاء شعبي  إاّل  أن خترقها  أكثرية سياسية  ألية 
املئة من األصوات أو أكثر من ذلك، يعني يسمح باالنتقال إىل مجهورية ثالثة، ال ُنصادر 
املبادئ  أمهية  هنا  املواطنني،  بأغلبية ساحقة من  نجعله مرشوًطا  التغيري، ولكن  إمكان 
الدستورية التي ترسم اهليكلية العامة والرؤية العامة للجمهورية الثانية املنشودة، والتي 
ال تستطيع أي أكثرية سياسية أن تغرّيها، هي بحاجة إىل أكثرية املواطنني املطلقة وليس 
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تغيري معني  أي  فقط،  االستفتاء  أو  التصويت  يشرتكون يف عملية  الذين  أكثرية هؤالء 
90 يف املئة، حسب ما ُيتفق عليه من  80 أو  70 أو  أو فكرة معينة يمكن أن ُيطلب له 

أصوات املواطنني السوريني الذين حيق هلم التصويت لكي جيوز تغيريه.
الدولة  بنية   - الثابتة  األسس  تضع  التي  دستورية  الفوق  املبادئ  أمهية  تربز  هنا 

والدستور وتؤسس لدولة املواطنة قواًل وفعاًل.
ُتشكل هذه املبادئ فوق الدستورية الضامن الفعيل لتطمني كل األديان والقوميات 
وأطياف الشعب السوري ملستقبل بالدهم وشعبهم ونيل املواطنني حقوًقا متساوية حًقا.
)قد  شاماًل  يكن  مل  إن  واسع  واتساق  تفاهم  بتحقيق  األمر  يتعنّي  أو  يتم  أن  رابًعا: 
توجد قوى ترفض مبدأ املواطنة(، ونعرف أن هناك قوى ترفض املواطنة فعاًل ،وترفض 
استقالل الدولة عن املعتقد واألديان، ونعرف أهنا موجودة أيًضا، لذلك أقول: يتعني 
كربى  غالبية  أو  كافة  ممثيل  بني  شاماًل  يكن  مل  إن  واسع،  واتفاق  تفاهم  بتحقيق  األمر 
لالجتاهات السياسية يف البالد كمرشوع تأسييس قبل طرحه عىل االستفتاء العام ويمكن 
العام، وتضع  إليه عىل االستفتاء  ُيطرح ما تصل  الغرض،  تأسيسية هلذا  تأسيس مجعية 
برملانية  انتخابات  لتعقبه  الشعبي  لالستفتاء  بدوره  اخلاضع  اجلديد  الدستور  ذلك  بعد 
ورئاسية ذات صدقية تنتهي هبا املرحلة االنتقالية لتبدأ بعدها مرحلة اجلمهورية الثانية 

عىل أسس ثابتة.
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نص الكلمة املرجتلة لعبد العزيز اخلّي

يف ختام أعامل امللتقى السيايس يف روما)23)

دعت إليه مجعية سانت اجيديو)24( يف روما - إيطاليا، وضم 17 معارًضا سورًيا من 
فصائل خمتلفة من املعارضة الديمقراطية السورية الناشطة داخل البالد وخارجها، ونتج 

عنه ما سمي )نداء روما)25(( للحل السوري 26 متوز/ يوليو 2012.
)))) رابط الكلمة:

 /https://www.facebook.com/adnan.aldebs.(/videos/(1(((1(1((((((((

)))) جمعية سانت اجيديو: جامعة سانت اجيديو هي جمعية - أخوية – مسيحية تعمل بصورة فعالة عىل حل األزمات يف العامل؛ 
وهي قد أسهمت فعاًل يف حل بعض النزاعات يف العامل )موزمبيق – الجزائر – الفيلبني وغريها) وهي متتلك عالقات مع األطراف 

الدولية الفاعلة – األوروبية بشكل خاص. مركزها مدينة روما – إيطاليا.

نداء روما: هو نداء تم التوقيع عليه من قبل معارضني من فصائل مختلفة من املعارضة السورية الدميقراطية وبصفتهم   ((((
الشخصية، توجهوا فيه إىل الشعب السوري واألطراف املعنيّة والقوى الدولية: 

نداء روما من أجل سورية:
بإرادتنا نقرر مصرينا وبأيدينا نبني مستقبلنا.

بالحرية  املطالبة  الشعبية  االنتفاضة  العسكري يف مواجهة  األمني  الحل  بفعل  تاريخها  مأساوية يف  األكرث  األزمة  تعيش سوريا   (-
والكرامة، وما أدى إليه من تعميم للعنف وتصاعد كبري يف الخسائر البرشية والدمار العام.

-) وإذ اجتمعنا لدى جامعة سانت اجيديو يف العاصمة االيطالية روما، كمواطنني ننتمي إىل فصائل مختلفة من املعارضة الدميقراطية 
السورية الناشطة داخل البالد وخارجها، نوجه هذا النداء إىل الشعب السوري واألطراف املعنية والجامعة الدولية.

-) إننا نختلف يف اآلراء والتجارب، لكننا ناضلنا وال زلنا نناضل من أجل الحرية والكرامة والدميقراطية وحقوق اإلنسان، ومن أجل 
بناء سورية دميقراطية مدنية آمنة للجميع ودون خوف أو قهر. إننا نحب سوريا، ونعلم أنها مكان تعايش أديان وقوميات مختلفة، 

وأنها تواجه اليوم خطرًا محدقًا ميس وحدة الشعب وحقوقه وسيادة الدولة.
-) لسنا محايدين. نحن جزء من الشعب السوري الذي يعاين قمع الديكتاتورية وفسادها، ونقف بحزم ضد املامرسات الطائفية 
والتمييزية من أي طرف جاءت، ننترص للمساواة يف املواطنة ونريد مستقباًل لسوريا وطًنا للجميع، يحرتم الحياة والكرامة البرشية 

يف إطار العدالة.
-) يحتجز الحل العسكري الشعب السوري رهينة دون حل سيايس يحقق مطالبه. ويحمل العنف عىل االعتقاد بعدم وجود بديل 
للسالح. لكن الضحايا، من شهداء وجرحى ومعتقلني ومفقودين ومرشدين، إضافة لألعداد الكربى للمهجرين داخل البالد والالجئني 
املدنية  واملقاومة  السلمي  السيايس  النضال  أشكال  كل  ودعم  العنف،  دوامة  وقف  أجل  من  مسؤولياتنا  لتحمل  تدعونا  خارجها، 

مبختلف تعبرياتها مبا يف ذلك عقد اللقاءات والحوارات واملؤمترات داخل البالد.
-) مل يفت األوان إلنقاذ البالد، ومع اإلقرار بحق املواطنني يف الدفاع املرشوع عن أنفسهم فإننا نعتقد أن السالح ليس هو الحل، 

ونرفض العنف واالنزالق نحو الحرب األهلية، ألنهام يعرضان وحدة الشعب والدولة والسيادة الوطنية للخطر.
-) نحن نحتاج اليوم أكرث من أي وقت مىض إىل مخرج سيايس لألوضاع يف سورية. وهذه هي الطريقة املالمئة للدفاع أيًضا عن ٌمثل 

https://www.facebook.com/adnan.aldebs.1/videos/2054803091426945/
https://www.facebook.com/adnan.aldebs.1/videos/2054803091426945/
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مساء اخلري:
بداية أشكر مجعية سانت دي اجيديو وأشكر مدينة روما عىل ضيافتها هلذا احلدث املهم.

الوطن  تكون  أن  سورية  )تكاد  جًدا:  أعجبتني  عبارة  ماريو  السنيور  كلمة  يف  ورد 
الوحيد، البالد الوحيدة التي تكون فيها هوية التعايش تساوي هوية الوطن(.

اليوم هذا التعايش مهدد وأكثر من ذلك جمرد العيش البسيط مهدد. سورية ليست 
بعيدة عن روما والعن إيطاليا وبالتأكيد سورية جار قريب ألوروبا ككل، عالوة عىل 
أهنا يف قلب الرشق األوسط، وما حيدث فيها له تأثريات كبرية عىل اجلوار وعىل أوروبا 
بالرضورة. نعم ما جيري يف سورية هو قضيتنا نحن السوريني بصورة رئيسة، ولكن يف 
احلقيقة وبحكم حقائق اجلغرافيا وبحكم حقائق التاريخ هو قضية اإلقليم، وهو قضية 

املنطقة أيًضا، وإذا أردنا أن نأخذ أبعاد الثقافة فهو قضية العامل أيًضا. 
السوريني  نحن  هذا  لقاءنا  من  كثمرة  نوجهها  أن  نريد  التي  الرئيسة  الرسالة  ما 
سنوات  ودفعنا  طويلة  سنوات  منذ  الدكتاتورية  ضد  النضال  بدأنا  الذين  املعارضني 
طويلة من عمرنا يف السجون وبقينا متمسكني بآرائنا ومواقفنا وبإرصارنا عىل نيل البرش 

حلريتهم وكرامتهم وعىل حق بالدنا يف الديمقراطية.

وأهداف من يضحون ويعرّضون حياتهم للخطر من أجل الحرية والكرامة. إننا ندعو مواطنينا يف الجيش السوري الحر وكل من حمل 
السالح للمشاركة يف عملية سياسية تؤدي إىل سورية سلمية آمنة ودميقراطية.

-) وإذ نرفض أن تتحول سورية إىل ساحة للرصاعات الدولية واإلقليمية، نعتقد أن املجتمع الدويل يتمتع بالقوة والقدرة الالزمتني 
لتحقيق توافق دويل يؤسس ملخرج سيايس من األوضاع املأساوية الراهنة، يقوم عىل فرض فوري لوقف إطالق النار، وسحب املظاهر 
املسلحة وإطالق رساح املعتقلني واإلغاثة العاجلة للمنكوبني وعودة املهجرين وصواًل إىل مفاوضات شاملة ال تستثني أحًدا تستكمل 

مبصالحة وطنية أصيلة تستند إىل قواعد العدالة واإلنصاف.
-) نطلب اعتبار األمم املتحدة الطرف الدويل الوحيد املسؤول عن تنسيق جهود إغاثة السوريني ودعم صمودهم داخل وخارج البالد.

-1) نتوجه بهذا النداء إىل جميع السوريني وخاصة الشباب منهم، ونقول لهم: إننا سنصنع مستقبلنا بأيدينا، وسنتمكن مًعا من بناء 
سوريا دميقراطية مدنية وتعددية. كام نتوجه بهذا النداء للمناضالت واملناضلني من أجل التغيري الدميقراطي يف سورية، مهام كانت 

انتامءاتهم، من أجل التحاور والتنسيق فيام بيننا، لالنتقال إىل الدميقراطية عىل أسس العهد الوطني املشرتك.
-)) نشكر جامعة سانت اجيديو عىل عملها ودعمها بحثًا عن حل لألزمة الوطنية السورية، وندعوها لالستمرار يف مرافقة جهودنا 

وعملنا.
روما ))-)1-))1)

أمل نرصـ عبد السالم أحمد- عبد العزيز الخري- سمري عيطة- رجاء النارص- رياض درار- ميشيل كيلو– صدى حمزة- حسني العودات- 
أنس جودة- أيهم حداد- فائق حويجة- هيثم مناع- عيل رحمون- ريم تركامين- فاير سارة- عقاب أبو سويد.
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الرسالة اجلوهرية التي نقوهلا لشعبنا يف الداخل وللعامل كله: السالح ليس هو احلل. 
الذهن  وإتعاب  السلم االجتامعي  املحافظة عىل  التفاوض هو احلل،  احلوار هو احلل، 

وتقديم كل الوقت والعنارص الرضورية إلبداع احللول لألزمات املستعصية هو احلل.
السالح يقتل ويدّمر وال يبني ديمقراطية وال يصنع مستقباًل، هذه نقطة رئيسة نريد 
فيه  تردد أغلب وسائط اإلعالم  الذي  العامل  أبناء شعبنا، وأن يسمعها  أن يسمعها كل 
التدخالت  إىل  والدعوة  العسكرة  إىل  والدعوة  التسلح  إىل  والدعوة  املقاتلني  أصوات 

العسكرية اخلارجية.
ال  واحلساسية  الرهافة  من  درجة  عىل  وهو  وغنًيا،  فريًدا  تعايًشا  يمثل  بلد  سورية 

تتحمل العنف الوحيش.
 هيدد العنف متاسك النسيج االجتامعي، وألن هذا التامسك هو عنوان الوطن، فإنه 
هيدد أيًضا الوحدة السياسية لسورية وهذه كارثة يف ما إذا ُتركت األمور متيض بالطريقة 
اإلقليم،  آثارها  كارثة ستطال  أشهر، هذه  وأربعة  عام  منذ  اليوم  فيها حتى  التي متيض 

وستطال آثارها أيًضا مناطق أبعد من االقليم.
لذلك توجهنا بندائنا إىل السوريني لنقول هلم: إن السالح ليس هو احلل، وتوجهنا 
بندائنا إىل العامل لنقول إن السالح ليس هو احلل، وإن دعم التسّلح والعسكرة والتغايض 

عن النتائج الكارثية التي يقود إليها هذا العمل إنام يقود إىل الكارثة.
نحن أكثريتنا عىل األقل جاءت من داخل سورية ولقد عشنا وعانينا ما الذي يعنيه 
تعنيه  الذي  وما  الدبابات،  ومن  املدافع  من  القصف  يعنيه  الذي  وما  الوحيش،  القمع 
احلرائق، وما الذي يعنيه خطف املواطنني األبرياء ألسباب سياسية أو ألسباب جنائّية، 
زيادتنا  إىل  إاّل  تؤّد  مل  البرشي،  السلوك  تاريخ  املعروفة جيًدا يف  الوحشية  تلك  تؤد  ومل 
التي  سورية  املستقبل؛  سورية  لنبني  آخر  طريًقا  الصخر  يف  ولو  نحفَر  أن  عىل  إرصاًرا 
يؤيدها الشعب الذي هّب يف ثورة احلرية والكرامة ليقول: نحن برش ولسنا أشياء نحن 
فالبالد  إلينا  ُيصغي  أن  النظام  والديمقراطية، وعىل  والكرامة  احلرية  لنا احلق يف  أناس 

بالدنا والسيادة لنا نحن الشعب.
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العامل،  الكربى يف  القوى  نرجو من  لنقول:  كّله  العامل  إىل  الرسالة  ننقل هذه  ونحن 
ومن  إيطاليا،  وهو  أوروبا  يف  لسورية  األكرب  التجاري  الرشيك  من  خاص  وبشكل 
ومّرة  كثرية،  وروحّية  ثقافية  مرتكزات  ويف  املتوسط  حوض  ويف  التاريخ  يف  رشيكنا 
أخرى أقصد إيطاليا، ونرجو عربها من االحتاد األورويب ومن العامل كله أن يلعب دوًرا 
إجيابًيا يف الضغط عىل األطراف كافة من أجل وقف أعامل العنف، أواًل عىل النظام الذي 
بادر إىل الوحشية وإىل القتل وإىل التدمري وإىل حماولة إخضاع الناس بالوسائل اهلمجّية، 
وثانًيا عىل القوى التي عرب اإلقليم أو عرب مناطق أبعد حتّض عىل التسّلح وحتّرض عىل 
ولن  مصاحلكم،  ختدموا  لن  الطريقة  هبذه  هلم  لنقول  العسكرة،  عىل  وحتّرض  التسّلح 
ختدموا الشعب السوري، هبذه الطريقة تدفعون بنا نحن الشعب والبالد نحو الكارثة، 

وتدفعون بمصاحلكم إىل مواقع خطرة.
التي نكنُّ هلا احرتاًما  أكرر ُشكري جلمعية سانت اجييديو عىل مبادرهتا  مّرة أخرى 
السالم والعدالة يف  قّيم  اإلنسانّية؛  القّيم  به من نشاط خلدمة  قامت  ما  كبرًيا وعىل كل 

العامل، وأشكر روما املدينة الرائعة عىل استضافتنا هبذه املدة وأشكر لكم إصغائكم.
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 مقاالت عن عبد العزيز اخلّي

ملجموعة من الكتاب السوريني 
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عام عىل اعتقال الضمي الوطني

منري الشعراين)26(

ساذج أو جاهل أو مغرض من ينظر إىل اعتقال الدكتور عبد العزيز اخلرّي أو حياول 
التعامل معه عىل أّنه حدث عادي يف سياق احلراك الثوري يف سورية، أو أنه ليس مؤثًرا 
مسارات  واختذ  رافقه  الذي  السيايس  والرصاع  احلراك  هذا  تطور  سياق  يف  بال  ذا  أو 
وماهر  عياش  إياس  ورفيقيه  اخلرّي  اعتقل  الذي  فالنظام  اليوم.  إىل  بداياته  منذ  متعددة 
هذا  عن  مسؤوليته  عن  األنظار  حرف  خالله  من  حاول  رديء،  إخراج  عرب  طحان، 
عليها  العمل  كان جيري  التي  السياسية  واحللول  الرصاع  يعنيه يف سياق  وما  االعتقال 
ويؤدي اخلرّي دوًرا بارًزا وحمورًيا يف العمل عىل إنضاجها إلنقاذ الوطن من دوامة الرصاع 
املسلح الذي بات هيدد كل مقومات وجوده. وساذج أو جاهل أو مغرض من يقول إّن 
اعتقال اخلرّي مل يبعث االرتياح يف نفوس بعض خصومه السياسيني الذين نصبوا أنفسهم 
قيادة للمعارضة السياسية بدعم خارجي من أطراف إقليمية ودولية ال يشكل احلراك 

الثوري للسوريني بالنسبة إليها إال ذريعة لتحقيق مصالح كل منها.
نعم هو ساذج أو جاهل أو مغرض من ال يرى أن اعتقال عبد العزيز اخلرّي استفاد منه 
طرفان مها النظام ألسباب واضحة ومعروفة، وتلك »املعارضة« التي رهنت نفسها لدول 
وقوى خارجية لتتمكن من انتزاع سّدة االستبداد من النظام لتجلس عليها، وإن كان ذلك 
عىل حساب الوطن ووحدته وسيادته، وإن كان الثمن الدمار والقتل والتهجري والترشيد 
الشيطان يف سبيل اخلالص  التحالف مع  قامت عىل دعاة  التي  »املعارضة«  لشعبه. هذه 
 - الشعب  حزب  من  دمشق  إعالن  وغالة  املسلمون  اإلخوان  رأسهم  وعىل  النظام  من 
الليربايل اجلديد، الشيوعي سابًقا، وبعض حلفائه وأفراد شاركوا بحسن نية أو بسوء نية 
الثورة وعمل  متثيل  الثوري سعى الحتكار  احلراك  نبت شيطاين عىل جسد  استنبات  يف 
عىل خنق األصوات الثورية املخالفة لنهجه، وختوينها والوقوف يف وجه أي اتفاق جيمع 
قرارها.  واستقالل  الوطنية  املصلحة  لتغليب  جهدها  ويوّحد  الوطنية  املعارضة  أطراف 

)))) تشكييل سوري))1)-.
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هذه »املعارضة« هي التي أفسحت املجال لدخول نبت شيطاين آخر من خارج البالد متثل 
يف الكتائب السلفية اجلهادية كالنرصة وداعش، ليستطيل ويتمدد عىل أرضنا رافًعا ومنفًذا 

لشعارات ال متت بأدنى صلة إىل أهداف شعبنا التي ثار عىل النظام من أجل حتقيقها.
مناضلون  الذي حيمله  الوعي  يكمن يف  عليه  احلقيقي  اخلطر  أن  دوًما  النظام  أدرك 
كعبد العزيز اخلرّي رهنوا حياهتم من أجل وطنهم وشعبهم، وهو يدرك منزلة عبد العزيز 
دوره  ويعلم  والدبلوماسية.  والتنظيمية  والسياسية  الفكرية  وقدراته  وحنكته  اخلرّي 
الذي حققه  النجاح  وتابع  واخلارج،  الداخل  املعارضة يف  جهد  توحيد  العمل عىل  يف 
من خالل لقاءاته مع أطراف فاعلة يف الوضع السوري، واألثر الذي يرتكه حتى عند 
عىل  إنجازه  اخلرّي  العزيز  عبد  يستطيع  تقدم  أي  عىل  الطريق  قطع  أراد  لذلك  حلفائه، 
مستوى جتميع جهد املعارضة الوطنية النتزاع مكاهنا يف الرصاع السيايس الدائر، وصواًل 
إىل حتقيق الدولة املدنية الديمقراطية التي تساوي بني أبنائها، أو عىل مستوى التوصل 
إىل تغيري اقتناعات بعض األطراف الدولية الداعمة للنظام بحل بديل من احلل األمني 

العسكري الذي ينعكس سلًبا عىل صدقيتهم ومصاحلهم.
املدين  العمل  رموز  أبرز  من  واحد  أنه  متاًما  يدرك  اخلرّي ألنه  العزيز  عبد  النظام  اعتقل 
السلمي الذين وقفوا ضد عسكرة الثورة ألهنم يرون فيها خطًرا حقيقًيا عىل الوطن والشعب 
فضاًل عن ثورته، وشكلوا عائًقا كان ال بد من إزالته عن طريق العسكرة التي سعى النظام 
منذ البداية إىل جّر الثورة إليها إلدراكه أهنا الطريق الوحيد الذي جييد العمل فيه، ويستطيع 
من خالله إجياد املربرات لعدم تقديم أي تنازالت لشعبه وتربير جرائمه ومواجهته للثورة 
إىل  إضافة  اخلرّي  العزيز  عبد  وكان  البلد.  يف  واخلراب  الدمار  وإشاعة  األسلحة  بصنوف 
ذلك مناضاًل ذا صدقية يعرتف هبا اجلميع ويتمتع بشخصية كارزمية قوامها هدوؤه واتزانه 
وتواضعه وثقافته ومرونته وحزمه، وكان قادًرا عىل انتزاع احرتام خصومه وثقتهم باحرتامه 
وال  األمهية.  مستقبلية شديدة  أدوار  والصفات ألداء  العوامل  أّهلته هذه  وقد  اللتزاماته، 
أن  اعتقاله كثرًيا، وال عجب يف  بعد  الوطنية قد تضاءل  التنسيق  أن نشاط هيئة  عجب يف 

يعمد النظام إىل اعتقاله، وال عجب يف أن يتنفس أدعياء الثورة الصعداء لغيابه.
احلرية لعبد العزيز اخلرّي الضمري الوطني، احلرية لألحرار مجيًعا.
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عبد العزيز اخلّي »حكيم« املعتقل والثورة احلّقة

ثائر ديب)27(

نصاعة  عرص  من  ليربايّل  إىل  األيرلندي  اجليش  من  ماركسًيا  مقاتاًل  مجعَت  لو 
اخلرّي،  العزيز  عبد  الدكتور  صورة  من  القرب  شديدة  صورًة  احلاصل  لكان  الليربالية، 
الوطني  التغيري  لقوى  التنسيق  »هيئة  ويف  الشيوعي«  العمل  »حزب  يف  البارز  القيادي 
بعد خروجه من مطار دمشق.  املايض  الشهر  اخُتطف  الذي  الديمقراطي« يف سورية، 
يذّكرك عبد العزيز اخلرّي بجريي آدامز، املناضل والقائد األيرلندي الشهري؛ يذّكرك بام 
يف جسد هذا األخري من طلقات اإلنكليز وإرصاره، رغم ذلك، عىل أن تكون للنضال 
الثوري سياسته وثقافته، بل لياقاته أيًضا. واحلال، إنَّ للصور قّصة ممتّدة مع عبد العزيز 
اخلرّي، ربام بسبب ختّفيه واختفائه املديدين: 12 عاًما من العمل الرّسي واملالحقة، و13 
»غزوة  ُدِعَي  ملا  األشهر  الصورة  يف  اجلديد.  اختطافه  إىل  وصواًل  االعتقال،  من  عاًما 
البيض« أمام مبنى اجلامعة العربية يف القاهرة، يبدو عبد العزيز مشيًحا بوجهه عن لكمة 
»ثورية« مسّددة إليه، وقد أغمض عينيه أشّد اإلغامض عن رؤية »الثورة«، وهي تواصل 
ما مل يكّف النظام عن ممارسته عىل مدى نصف قرن من سحق الرأي املخالف واملجتمع 

بأرسه.
مل يكن قد بان جليًّا وقتها أنَّ ثّمة خّطني يف الثورة الواحدة ذاهتا، وأنَّ اليد التي ترمي 
»احلكيم« بالبيض صعٌب أن متّت إىل احلرية بصلة، وأهّنا يُد كلِّ ما هو كفيل بأن يودي 

بالثورة، شأهنا شأن اليد التي تعتقله وتعّذبه.
يف  عنها  اإلعالن  إىل  وصواًل  التنسيق«،  »هيئة  تأسيس  يف  اخلرّي  أسهم  حني 
2011/6/30، كانت الثورة السورية ما تزال عفوّية، حتدوها السلمية واملدنّية وطلب 

الرهيبة:  آهاهتا  الوحيش، عن  القمع  بفعل  قد عرّبت،  الثورة  مل تكن  والكرامة.  احلرية 
حاجتها إىل وحدة املعارضة، وعون اخلارج، والسالح، وربام الطائفية. حينذاك، بدت 

)))) كاتب ومرتجم سوري – ))1).
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الوطنية  قواها  أماهنا، ويضّم  للثورة صامم  يوّفر  أن  ينبغي  الذي  املكان  التنسيق«  »هيئة 
والديمقراطية واليسارية مجيًعا، من برهان غليون الذي بقي مدة ممّثل اهليئة يف اخلارج، 
الذي  الذي يقف اخلرّي عىل رأسه، ذلك احلزب الصغري  الشيوعي«  العمل  إىل »حزب 
اشتهر بني أواخر سبعينيات القرن املايض وأوائل تسعينياته، وترى اآلن أبناء جتربته أّنى 

اجتهت يف أنحاء الثورة املدنية املدينية، كأهنم يتدفقون من نبع ال ينضب.
يف  نقديًة  نشأًة  نشأ  الذي  احلزب  هذا  بتجربة  أحاطت  التي  الرّسية  من  الرغم  عىل 
»رابطة  مسّمى  حتت  شّتى  ماركسية  ومشارب  حلقات  من  املايض  القرن  سبعينيات 
العمل الشيوعي«، وعىل الرغم من »القيادة اجلامعية« وغياب ما ُيدعى »األمني العام« 
يف هذه التجربة، يبقى مؤّكًدا أّن عبد العزيز اخلرّي كان الرجل األول يف احلزب منذ بداية 
الثامنينيات حتى اعتقاله عام 1992، ثم بعد خروجه من املعتقل وإىل اآلن. وعىل األقل، 
احلمراء«  »الراية  وجمالته:  احلزب  صحف  حترير  هيئات  يف  وعضًوا  بارًزا،  قيادًيا  كان 
و»النداء الشعبي« و»الشيوعي«، التي بلغت مستوًى الفًتا عىل مستوى النظرية والنضال 
بمقاييس تلك املدة، ومقارنًة بام كان يصدر عن األوجه املختلفة للشيوعية البكداشية 

)نسبًة إىل خالد بكداش(، بام فيها تلك التي انشّقت عنه.
حتت رضبات القمع املتوالية عىل ذلك احلزب الصغري، اضطر كثري من كوادره ومناضليه 
إىل التخّفي. غري أنَّ جتربة اخلرّي عىل هذا الصعيد تبقى األشهر، إذ دامت مالحقته 12 عاًما، 
 فضاًل عن ترافقها مع اعتداءات عىل أهله وأرسته بالرضب واالعتقال واالحتجاز رهائن.

إْذ   ،1992 ممّيًزا يف األول من شباط/فرباير  اعتقاله  وعىل غرار ختّفيه ومالحقته، كان 
ُألقَي القبض عليه يف منطقة باب اجلابية يف دمشق القديمة، وكان ذلك مدعاًة إلطالق 
النار احتفااًل يف ساحة القلعة يف دمشق. ُأخضع اخلرّي لتعذيب وحيش، وبقي معتقاًل من 
22 عاًما  1995، حني حكمت عليه »حمكمة أمن الدولة« بالسجن  دون حماكمة حتى 
بتهمة »االنتامء إىل مجعية سياسية حمظورة، ونرش أخبار كاذبة من شأهنا زعزعة ثقة اجلامهري 
بالثورة والنظام االشرتاكي«. أمىض اخلرّي 13 عاًما يف سجن صيدنايا العسكري، قبل أن 
ُيطلق رساحه بعفو رئايس عام 2005، إثر محالت دولية لإلفراج عنه. يف املعتقل، راح 
»احلكيم«، كام سامه املعتقلون، »حيمي احلياة بال حدود، ويسافر يف طّبه من عهد الطبيب 
 البابيل، وصواًل إىل حّق احلرشات يف احلياة«، كام يقول معتقل أمىض بقربه ما يزيد عىل العام.
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الطبيب الذي مل ُتَتح له فرصة ممارسة الطّب طوياًل قبل ختّفيه، والذي عاين يف املعتقل 
الزنازين إىل عيادة تستقبل  آالف احلاالت، قبل أن يقنع إدارة السجن بتحويل إحدى 
املرىض من املسجونني، تبقى صورته األشهر واألبقى هي التي رسمها له رفيق املعتقل 
هذا، وهو ينفخ يف فم مسجون مّيت »روح احلياة«، فقد نفخ حتى امحّرت عيناه ونفرتا 
حتى كادتا خترجان من صدغيه، ثم اهنمر يف بكاء مرير. خدماته الطّبية مل تقلل حرصه 
عىل أداء دوره يف خدمات ورضورات السجن األخرى، من الطبخ والتنظيف إىل التثّقف 
الذي يميض يف اجتاهات الفتة بالنسبة إىل شيوعي حزيب باٍق عىل املرتاس. ولعّله، قياًسا 
الليربايل  الفكر  املطلعني عىل  زائد، أحسن  بعد »متركٍس«  بشّدة  »تلربلوا«  الذين  برفاقه 

واقرتاحاته املتجددة التي مل يكن أكثرهم قد سمع هبا.
بعد خروجه من املعتقل، استأنف اخلرّي نشاطه احلزيب مع بقية باقية من رفاقه. شارك 
يف تأسيس »إعالن دمشق«، وانتخب نائًبا للرئيس. بعد انسحاب حزبه من »اإلعالن«، 
أسهم يف تأسيس »جتمع اليسار املاركيس« عام 2007، يف عودة إىل عمل النمل الدؤوب 
 اهلادئ الذي اشُتهر به، واشتّد إىل حّد اإلهناك مع اندالع الثورة يف آذار/ مارس 2011.

التنسيق«، أفضل  العزيز اخلرّي، كام دّلت إطالالته اإلعالمية باسم »هيئة  ربام كان عبد 
فيه  ووقعت  النظام،  إليه  دفع  عاّم  بعيًدا  املديّن،  الديمقراطي  الوطني  الثورة  خلّط  ممّثل 
بعض قوى الثورة، من عسكرة وطائفية وطلب للخارج. ولعّله أول من لفت االنتباه 
إىل وجود قوى يف قلب الثورة ال تريد سوى تغيري حتالفات سورية اإلقليمية والدولية، 
أو تتقّبل طائفية »الثورة« ما دام النظام طائفًيا، أو تربر جرائم »الثوار«، مكتفية بتسميتها 
أخطاًء ألن النظام جمرم، أو ترمتي يف أحضان أمريكا وتركيا مقابل ارمتاء النظام يف أحضان 

روسيا والصني وإيران.
اليساري عموًما، يف قلب هذه  الديمقراطي  العزيز اخلرّي، والتيار الوطني  كان عبد 
الثورة منذ البداية وما يزال. قد حتجب صورَته ورشَده اخلطايا واملزايدات والديامغوجيا 
يبقى  املديدة، لكنه  النفط وإعالمه، فضاًل عن عقود الضعف والقمع  بأموال  املسنودة 
حارًضا و»خميًفا« لكثريين: من »الثوار« الذين قذفوه بالبيض، ووضعوا الورود عىل عنق 
برنار هنري ليفي وجون ماكني، إىل النظام الذي عامله كمجرم عىل الدوام، وصواًل إىل 
من  قادًما  دمشق  مطار  مغادرته  بعد  طّحان،  وماهر  عّياش  إياس  رفيقيه  مع  اختطافه، 
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زيارة إىل الصني للمشاركة يف مؤمتر اإلنقاذ الوطني.

ممنوع عليك أن تكون »عبد العزيز اخلّي«

نبيل امللحم)28(

ممنوع عليك أن تكون »عبد العزيز اخلرّي«، القضايا الكربى حمتاجة إىل رجال كبار. 
واستنكاره  رفضه  يف  التنظري  سيامرسون  ذلك  من  وأكثر  الكالم،  هلذا  الصغار  سيتنكر 
حال  بصغرهم.  الشعب  يأكلون  ثم:  الكبري،  وحده  -الشعب  نوع:  من  بكالم  ربًطا 
اثنني، اجليل وارث االستقالل، وقد  أقله منذ ترّشد جيلني  سورية، أن كبارها ضاعوا 
مرحلة  اغتالتهم  وقد  اجليل  هذا  وأبناء  املرصية،   - السورية  الوحدة  مرحلة  اغتالته 
يمكنها  التي  املساحة  هي  و-ممنوعة  أول  رجاًل  للبالد  جعلت  وقد  األسد،  حافظ 
يعمل عىل  املوت، جاء من  ثقوب  كبار من  ثان. وحني ترّسب رجال  لرجل  تتسع  أن 
السوري حرًصا؛  اليسار  أنتجها  قّوة  قّوة مثل، وهي  تصغريهم. وليسوا كثًرا. ولكنهم 
يسار السجون واملعتقالت، ومن بينهم، )وربام من كان بال شوائب( عبد العزيز اخلرّي. 
إياه، من أكل عبد العزيز بالتجاهل، وشباب ضالون رشقوه بالبيض يف ميدان  اليسار 
التحرير يف القاهرة، واملجهول أخذه خمتطًفا وال نعلم إذا ما كان نحو الزنزانة أم نحو 
السيايس  العزيز  وعبد  الصغرية،  اجلراحة  غرفة  عن  غاب  الطبيب،  العزيز  عبد  القتل. 
غاب عن مقرتحات وضع حد للموت يف سورية، وعبد العزيز )السوري( غاب عن 
سورية، واملساحات اتسعت لتجار املوت، ذاريف الدموع عىل املوتى. اليوم محلة من أجل 
العزيز اخلرّي، محالت  بعبد  للتشهري  العزيز اخلرّي، وباألمس محالت  إطالق رساح عبد 
يقودها صغار املعارضة ال خلالف يف الرأي )ال يفسد للرأي قضية(، بل، خلالف أكرب 
عىل  فالقباحة  السيايس،  ينال  ما  أكثر  السيكولوجي  يطال  واألعمق،  واألكرب  وأعمق، 
خصومة مع اجلامل، والزهد عىل تضاد مع رشاهة احلياة، وقوة املثل أكرب من مثل القّوة، 
ويف كل الثنائيات عىل اختالفها كان العقدة، وما زال عبد العزيز عقدة؛ عقدة يف سجنه 

)))) كاتب سوري ))1)-.
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وعقدة يف منفاه، وعقدة إذا ما كان عىل قيد احلياة أم خارجها. هو عقدة ملن تاجر بامل 
اإلغاثة وحّفاضات الرضع. هو عقدة ملن استباح اجتار السالح وتبييض املال واملواقف. 
هو عقدة ملن ارهتن لسفارة، وارهتن إلمارة، ورسح يف صاالت املؤمترات ينادي: محد 
يمثلني. عبد العزيز عقدة سلطة مل تستطع السطو عىل روحه وإن نالت من جسده. هو 
عقدة معارضات كلام زاد عددها قل شأهنا. هو روح املثل، لسوري كان أحوج للمثل 
يف زمحة أصوات الصغار وقد كربوا عىل دماء الناس وتوافقوا عىل إسقاط البالد. عبد 
العزيز صديق سلطان األطرش، ورفيق درب نيلسون مانديال، وتوأم سيمون بوليفار. 
أن  السوري  الزنازين هنا. ممنوع عىل  يناله ظالم  بالبيض هناك، وأن  يرشق  أن  طبيعي 

يكون قامة شاهقة. ممنوع عليه أن يكون: عبد العزيز اخلرّي.
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كيف نتذكر عبد العزيز اخلي

أكرم البني)29(

-1-

وحاد،  استنكاري  بشكل  لكن  هامًسا،  السؤال  أمحد  طرح  وتداويه؟!  تعاجله  ملاذا 
وحيمل يف طياته بعض اإلدانة. الدافع بدا واضًحا لنا مجيًعا، ويتعلق بأن املريض الذي 
دينية  جلامعة  ينتمي  وتنفسية  هضمية  اضطرابات  ويعاين  اخلري،  العزيز  عبد  يداويه 
السوري يف  النظام  الدموي مع  إبان رصاعها  األبرياء  السالح وقتلت  متشددة، محلت 

مطلع الثامنينيات. 
بدت ابتسامة عبد العزيز اهلادئة أول اجلواب، أمسك بيد أمحد، وخرجا مًعا من باب 
ما كان يسمى عيادة ملعاجلة املرىض، وهي غرفة صغرية أفرغت من املسجونني، ووضع 
فيها رسير بسيط وما توفر من األدوات الطبية لتكون مركًزا لتقديم املساعدة اإلسعافية 
تسمح  ريثام  طارئة،  صحية  بأزمات  يصابون  الذين  العاثر  احلظ  ذوي  من  للمعتقلني 

اإلجراءات األمنية املعقدة التي تطول غالًبا، بنقلهم اىل أحد املستشفيات العسكرية. 
مل يستقِو عبد العزيز بقسم أبوقراط أو بأنه يؤدي واجبه الطبي ويداوي إنساًنا حيتاج 
إىل املساعدة مثله مثل اآلخرين، وابتعد يف حديثه عن إدانة من يتخذ موقًفا مسبًقا من 
أحد ما بسبب ما قام به ارتكاباته يف املايض، ليخلص إىل القول، أن املريض املسجون هو 

ضحية أيًضا، مثلنا متاًما، من ضحايا القمع والقهر. 
مل يقتنع أمحد، املسجون الصغري الذي مل يكن يتجاوز اخلامسة والعرشين من عمره هبذا 
التفسري، لكنه أصغى باهتامم لكلامت احلكيم، وهو االسم الشائع ألي طبيب يف السجن، 
يطالب  من  والعقاب،  القصاص  يف  طرًفا  نكون  أن  ونأبى  نكون  لن  مضيًفا:  تابع  الذي 
باحلق وسيادة القانون عليه أن حيرتم القضاء العادل املعني بمحاسبة كل مرتكب وإدانته 

)))) كاتب سوري – ))1).
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ومعاقبته ثم أضاف متسائاًل ليشدد عىل رضورة املوضوعية يف تقييم اآلخرين، من يعرف 
إذا كان املسجون قد ارتكب جرائم أو ال؟ وأال يرجح أن يكون أحد الرهائن األبرياء؟

أحد  وتوقيف  اعتقال  وهي  الرهائن،  ظاهرة  املدة  تلك  يف  فاضت  فقد  واستدراًكا 
السجن طوياًل  األمنية )أب، أخ، زوجة( ووضعه يف  أيادي أجهزة  الفارين من  أقرباء 
أو  يقتل  الفار  كان  قليلة  غري  حاالت  ويف  اهلارب،  الشخص  عىل  القبض  إلقاء  حتى 

يسجن وال يطلق رساح الرهينة أبًدا.
املريض  من  اقرتب  العيادة،  إىل  بالعودة  عاجاًل  نداًء  ليلبي  حديثه  العزيز  عبد  قطع 
الذي بدا كأنه يف غيبوبة، سارع إىل جس نبضه وفحص مؤرشاته احليوية، تنفسه حركات 
عينيه وأصابعه، بدا األمر طبيعًيا، تنهد وأشار بحركة من يده بأن األمور ما تزال جيدة 
وأن املريض بخري، ليفاجئنا األخري وهو يتمتم، شكًرا حكيم، شكًرا. ويضيف بصوت 
من  زمالئي  حذرين  أيًضا  وأنا  مداوايت،  عىل  صديقك  اعرتاض  سمعت  لقد  خافت، 
اللجوء إليك لكونك طبيب شيوعي ملحد ال بد أن تتحني الفرصة لالنتقام منا. أشاح 

املريض بوجهه إىل اجلهة املقابلة ليخفي دموًعا بدأت تسيل عىل وجنتيه.
-2-

أن تسكن مع عبد العزيز اخلري، فعليك أن تتحمل مسألتني؛ أواًل، سهره املتواصل 
وربام حتى مطلع الفجر، وثانًيا، التدخني شبه املستمر برفقة كأس الشاي الفاتر. وحني 
أمر  ثمة  وهل  الصباح،  يف  تنتظرنا  أعامل  وجود  مع  السهر  هذا  إىل  حاجته  عن  تسأله 
ما  ثمة  نعم  يستدرك،  لكنه  اجلواب،  اهلادئة كأهنا  ابتسامته  تبدو  باله،  يقلقه ويشغل  ما 
كي  نفعله  أن  جيب  بام  بل  وطفيل،  زوجتي  تعانيه  وما  بأرسيت  يتعلق  ال  األمر  يقلقني، 
مع  تواصاًل  وأكثر  النظام وفخاخه،  ملآرب  فهاًم  وأكثر  أمنًيا،  تعرًضا لألذى  أقل  نكون 
واندفاعاتنا  الذاتية  أمراضنا  ختفيف  عىل  وأقدر  ومواقفنا،  بفكرنا  املهتمة  األوساط 
اخلاطئة، وما يقلقني أيًضا أوضاع املسجونني من رفاقنا، أحواهلم الصحية والنفسية، ما 

تعانيه أرسهم، وزوجاهتم وأطفاهلم.
مع  الثامنينات  مطلع  يف  تقريًبا  عام  ملدة  مشرتك  سكن  اخلري  العزيز  عبد  مع  مجعني 
التواري عن  أو  التخفي  يبدأ حياة  إىل دمشق، كي  الالذقية  املرحلة األوىل النتقاله من 



178

أنسى  لن  وطفلتي،  وزوجتي  أهيل  أوضاع  عن  السؤال  من  يمل  يكن  مل  األمن،  أنظار 
يوًما عندما عرف أهنا مريضة كيف غامر أمنًيا وذهب لرؤيتها يف بيت أحد األقرباء كي 
يطمئن عليها ويعاينها وينصح بالدواء املناسب، كام لن أنكر أبًدا مدى اطمئناين، وغريي 
كثريين، عىل أرسهم وأطفاهلم ما دام عبد العزيز اخلري حًرا طليًقا، مثلام ال يغيب عن بايل 
حوار خاص طال لياًل مع احلكيم، حول مذكرة تم توجيهها من عدد من معتقيل حزبنا 
إىل جهات سلطوية بدا فيها تراجع الفت من قبلهم عن سياسة احلزب وموقفه اجلذري 
من احلكم، وتنم عىل تأييد مبطن لسياسة النظام الوطنية ومقاومته للضغوط اخلارجية 
التي يتعرض هلا إبان احلرب الصهيونية عىل لبنان وحصار بريوت، كانت يطرح أسئلة 
متواترة بصوت عاٍل ليفتح هوامش جديدة لقراءة ما حيدث من دون أن يفي تشدده 
الالفت يف رفض وإدانة هذه الظاهرة وأشباهها، هل أتعبتهم أوضاع السجن، أم متكنت 
إرادة اجلالدين من هزمهم وكرس إرادهتم؟ هل جيوز أن نكتفي بربط موقفهم السيايس 
اجلديد بالرغبة يف اخلالص واخلروج من املعتقل، أم ثمة ما يمكن إرجاعه جلذر وطني 
عميق ما يزال يتحكم بمواقفهم؟ ليخلص إىل نتيجة يكررها كثرًيا بأن وراء ما حصل 
ضعف الثقة باحلزب وسياساته وقياداته، أو ما يمكن عده نقاط ضعف يف البنية التنظيمية 

ويف اجلهد الكفاحي الرتبوي جيب معاجلتها كي ال تتكرر مثل هذه الظواهر؟
عىل النقيض من تشدده أمام حمكمة أمن الدولة العليا وتقديم مرافعة قانونية أدانت 
كانت  واملجتمع،  بالوطن  حل  ما  مسؤولية  ومحلته  رصحية،  بصورة  واستبداده  النظام 
املعتقلني  رساح  إطالق  األمنية  اجلهات  حماوالت  مع  التعاطي  إباحة  يف  الفتة  مرونته 
من  اخلروج  بعد  السياسة  يف  العمل  بعدم  يقيض  شخيص  تعهد  عىل  التوقيع  بمحض 
امللحة  وحاجته  احلزب  ضعف  ظل  يف  ويربرها  يفرسها  ما  هلا  مرونة  لكنها  السجن، 
إىل كوادره، وقد نالت منهم محالت االعتقال الواسعة واملتواترة، ويف ظل الرهان عىل 
دورهم النقدي الصحي يف مناخ احلرية إلعادة بناء املواقف والسياسات بعد التحوالت 

اهلائلة التي كانت جتري عىل قدم وساق يف االحتاد السوفيايت وطالت الفكر الشيوعي.
-3-

كان اجلواب عند سؤايل عن احلكيم يوم تعرفت إليه أول مرة يف اللقاء الثالث املوسع 
عام 1980 أنه من خلفية قومية وينتمي مع بعض رفاقه ملجموعة 23  شباط/ فرباير، 
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أصبح اسمها البعث الديمقراطي، مل يطر ببايل بعد اندماجه بحزب العمل الشيوعي، 
أن يكون هبذا الوفاء للجذر القومي يف رحلة بناء املواقف والتفاعل الفكري معه، األمر 
بدا جلًيا يف التباين بني رؤيته حلزب حتكمه مؤسسات راسخة كام كان يطالب، ورضورة 
وأحد  املستمرة،  االعتقال  محالت  ملواجهة  التجدد  عىل  القادرة  املرنة  التنظيمية  البنية 
العداء  لبنان وحصار بريوت، وهلجة  الصهيونية عىل  احلرب  احلازم من  موقفه  جتلياته 
املستحكم إلرسائيل وأمريكا التي بدت كأهنا تطغى عنده عىل كل يشء، ثم كيف كان 
اختاذ  الفلسطينية، مشجًعا عىل  للمقاومة  تقديم دعم ملموس  املحرضني عىل  أهم  من 
قرار يدعو األطباء والكفايات التمريضية، من أصدقاء احلزب أو املنتمني إليه، للسفر إىل 
لبنان وااللتحاق بأحد فصائل املقاومة الفلسطينية لتقديم العون الطبي هناك، لتكتمل 
التنظيامت  بعض  مع  تدريبية  دورات  يف  املشاركة  قرار  اختاذ  يف  البارز  بدوره  الصورة 
الشيوعي  العمل  بموقف حزب  األمر  وتتوج  معها،  وللمتطوعني  هلا  دعاًم  الفلسطينية 
الداعم، إعالمًيا وميدانًيا، النشقاق ما عرف بيسار حركة فتح، من دون خشية التالقي 
النظام، ما دام هذا املوقف يعزز مناهضة أية خطوة أو مبادرة  موضوعًيا مع سياسات 

نحو التسوية واملصاحلة مع إرسائيل يمكنها أن تفرط بحق الشعب الفلسطيني.
-4-

مل يتأخر عبد العزيز عن إعالن انحيازه لثورة السوريني ودعم حراكهم السلمي ضد 
والتدقيق  للرتيث  املتكررة  دعواته  به هو  متيز  ما  لكنه  وفساد،  ومتييز  قهر  من  عانوه  ما 
قبل إبداء مواقف حاسمة، رافًضا إطالق األحكام املترسعة أو االندفاع وراء العواطف 
آمنة  قنوات  وخلق  معهم  والتفاعل  املتظاهرين  بصفوف  االلتحاق  ومشجًعا  اجلياشة، 

ملدهم باخلربات والشعارات املناسبة وأيًضا باالنتقادات.
 ومثلام وجد يف العمل احلزيب بعد خروجه من املعتقل فرصة لتحقيق حلمه يف بناء 
تنظيم يستحق بنظره، قواًل وفعاًل، لقب الشيوعي، التفت نحو العمل الوطني يف حماولة 
بالتجمع  يعرف  كان  ما  مع  حتالفه  معزًزا  عزلته  من  الشيوعي  العمل  حزب  إلخراج 
الشعب  وحزب  االشرتاكي  االحتاد  إىل  أضيف  سادس،  كطرف  الديمقراطي  الوطني 
واالشرتاكيني العرب وحزب العامل الثوري وحزب البعث الديمقراطي، ليشكل هذا 
التجمع نواة ما يعرف اليوم هبيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الديمقراطي والتي كانت 
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الءاهتا الثالث /ال للعنف، ال للطائفية، ال للتدخل اخلارجي/ هي الءات عبد العزيز 
اخلري، ودليل مواقفه من مسار ثورة السوريني.

يف بداية الثورة شكل رفض عبد العزيز اخلري حلمل السالح مأخًذا عليه، كان يدان 
بأنه ال هيتم بحيوات الناس ويريد لرصاص الغدر والقتل أن ينال من الصدور العارية، 
وعدها  واستهجان،  سخرية  موضع  العسكرة  خماطر  من  وحتذيراته  حججه  وضعت 
كان  بينام  السلطة،  عن  دفاًعا  بالنظام  يطيح  رسيًعا  عسكرًيا  حساًم  يتوقعون  كانوا  من 
الطائفي للطعن بمصداقيته ولتمييع  العزيز  انتامء عبد  ثمة من يغمز ولألسف من قناة 
هو  عمل  حني  يف  عسكري،  رصاع  إىل  السيايس  الرصاع  حتويل  بحزم  الرافض  موقفه 
عىل النقيض متاًما يف هذه النقطة، حيث كان يرفض أي تناول أو تذكري بانتامئه الديني، 
وحيرضين هنا حني تقدم للحديث يف إحدى خيم العزاء بشهداء سقطوا يف التظاهرات 
السلمية، أنه بدا كالمه بتصحيح التعريف به، عىل أنه معارض سيايس معتقل وينتمي 
اىل الطائفة العلوية، مؤكًدا عىل تعريفه بأنه مواطن سوري عانى مثله مثل غريه القمع 

والتمييز وينتمي هليئة التنسيق الوطني. 
صار موقفه الرافض للتدخل اخلارجي يف الرصاع السوري موضع خالف كبري بينه 
الشأن  أيًضا يف  اإليراين  التدخل  له رفضه  يشفع  مل  السورية،  املعارضة  وبني نخب من 
الرهان عىل تدخل عسكري  أوهام  تظهر  التي  املنطقية  أسبابه وحججه  السوري، وال 
باتت  عندما  وحزنه  أمله  مدى  تلمس  كنت  ليبيا،  يف  حصل  كام  بالنظام  يطيح  خارجي 
النظام  برأيه سوف متنح  الداخيل سائدة، والتي  لتدويل الرصاع  التي تدعو  الشعارات 
الثورة، لكنه كان مؤمنًا،  للنيل من  القمع اخلارجية  املزيد من أدوات  غطاًء الستجرار 

حتى حلظة اعتقاله بأن مصري السوريني ما يزال بأيدهيم. 
ويبقى السؤال عن سبب تغييب عبد العزيز اخلري من قبل النظام، وهو صاحب هذا 
الفكر الوطني املعتدل والبعيد كل البعد عن العنف؟ هل األمر يتعلق فعاًل بام يثار عن 
أنه شكل بشخصه خطًرا عىل وجوه السلطة بصفته أحد البدائل املقبولة واملحرتمة طائفًيا 
واملعتدل  املسامل  الوطني  بأن هذا اخلط  يتعلق  األمر  أم  ووطنًيا ودولًيا عىل حد سواء؟ 
هو من أشد أعداء النظام أساًسا؟ أليس هو النظام الذي واجه بأشنع الوسائل الوجوه 
وحييى  مطر  غياث  الساطع،  واملثال  بدايته،  يف  الشعبي  احلراك  قادت  التي  السلمية 
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كي  سجونه  من  واجلهاديني  املتشددين  رساح  أطلق  بينام  كثريون،  وغريهم  الرشبجي 
يعيثوا فساًدا يف صفوف املحتجني والثائرين؟

وحترضين هنا قصة طريفة حصلت مع أحد رفاقنا اإلسالميني حني اعتقلنا كثلة من 
عىل  كبري  أمني  مسؤول  أمام  اعرتض  حيث  الديمقراطي،  للتغيري  دمشق  إعالن  قيادة 
توقيفه وسجنه متسائاًل بلغة الواثق ملاذا نعتقل ونحن نمثل اإلسالم املعتدل الذي يعرتف 
بحقوق اإلنسان واملجتمع املدين ويرفض العنف ومحل السالح؟ لتأتيه اإلجابة باردة من 

هذا املسؤول، إن ما تقوله هو السبب احلقيقي العتقالكم والعتقالك أنت بالتحديد.



182

عقل سيايس وروح شاعر

عن ومع املناضل عبد العزيز اخليِّ

فرج بريقدار)30(

، أو استحرضهُتا، شعرُت بغمٍّ هتون معه وطأة  كلام حرضْت ذكرى عبد العزيز اخلريِّ
اعتقالنا وعذاباتنا.

عىل الرغم من أننا عقالنيان وعلامنيان، غري أن مصائرنا كانت مرسومة، بل حمفورة 
عىل نحو يصعب تعديله أو اخلروج منه. يشء أشبه بمصائر أبطال الرتاجيديا اليونانية، 

ِع البطولة يوًما. وإن مل نكن بطلني، ومل ندَّ
كانت  املايض،  القرن  سبعينيات  أواخر  الشيوعي  العمل  رابطة  إىل  انتسبُت  حني 
من  وغريها  اخلاليا  عن  بعيًدا  املركزية،  اللجنة  يف  عضو  مع  خيطية،  بالتنظيم  عالقتي 

تقسيامت العمل التنظيمي.
ا اآلن. كان ارتباطي اخليطي مع التنظيم عرب الصديق وائل السّواح،  مل يعد األمر رسًّ
 ،1981 عام  بريوت  الذي عقد يف  األول  املؤمتر  بعد  دمشق.  بمنطقية  املرور  دون  من 
يف  وائل  والرفيق  الصديق  اعُتِقل  الشيوعي«،  العمل  »حزب  إىل  الرابطة  فيه  لْت  وحتوَّ
أثناء عودته من بريوت، ومن ثم انقطعت عالقتي باحلزب. قلت ألحد األصدقاء ممن 
أتوقَّع أنه رفيق: إذا كنَت رفيًقا أو تعرف رفيًقا يف حزب العمل، فآمل أن توصل رغبتي 
احلزبية.  التقاليد  وفق  دة  حمدَّ تفاصيل  مع  موعد  جاءين  احلزب.  قيادة  من  أحٍد  لقاء  يف 
فت إليه يف بيت الصديق الراحل مجيل حتمل،  هناك التقيت بفاتح جاموس، الذي تعرَّ
البني. أعرف أصالن من قبل  أو ربام أكرم  الكريم  املوعد أصالن عبد  وكان يف مكان 
أن أكون يف الرابطة، وأعرف أنور منذ اختبارات احلزب األوىل ملدى صالحيتي يف أن 

)1)) شاعر سوري – ))1).
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1981، وكان  التي خرجت منهكة من محلة اعتقاالت  أكون عضًوا يف منطقية دمشق 
معهم شخص مل ألتِق به من قبل، كان اسمه احلركّي: جميد، أبلغوين أن ارتباطي باحلزب 
بلطف  ويبتسم  حيدثني  جميد  وكان  مشينا  الوداع.  حتية  علينا  وألقوا  جميد،  عرب  سيكون 
شديد بني حني وآخر، سألته أن يربين برصاحة إن كان يعرفني، فقال يل: حلسن احلظ 
أننا ذاهبان إىل اجتامع  أبلغني جميد  الطريق  ولسوء االحرتازات األمنية أين أعرفك. يف 

هليئة حترير جريدة النداء الشعبي؛ جريدة يصدرها احلزب بلغة شعبية مبّسطة. 
يف ما بعد حصلت مصادفات جعلتني أعرف أن جميد هو الدكتور عبد العزيز اخلري 
الذي، عىل ما أظن، كان أحد الرفاق الذين اقرتحوا أن أكون عضًوا يف اللجنة املركزية 

للحزب، وذلك لتعويض النزف الكادري الذي نجم عن محلة اعتقاالت 1981.
كنُت أوقِّع مقااليت التي أكتبها يف صحف وجمالت فلسطينية باسم حسان أبو املجد، 
أسامه  طفل  ملجيد  ُولِد  الحًقا  املجد«.  »أبو  هو  احلزب  يف  احلركّي  اسمي  كان  وبالتايل 
»جمد«، فرصنا يف قيادة احلزب اثنان نحمل نفس االسم. كانت تأتينا رسائل موجهة إىل 

»أبو املجد« فمن هو املعني؟
قال أحدهم: أعني أبا املجد الكبري. سألُت عبد العزيز عن مواليده فقال يل إنه شباط/ 
لت اسمي احلركي  فرباير 1951، قلت له أين أمحل شهر امليالد وسنته نفسها. بعدها عدَّ

ليغدو سيف أبو املجد، أو أبو املجد سيف.
الشعر عىل  بتذّوقاته وسعة اطالعاته األدبية، ومنها  انتباهي  يلفت  العزيز  كان عبد 

وجه اخلصوص.
باملناسبة، لفت انتباهي أيًضا الصديق رياض الرتك بسعة اطالعه عىل املرسح وغريه 

من الفنون.
عبد  أما  كسيايّس،  الشعر  يرد  ومل  كشاعر،  السياسَة  وَرَد  شخًصا  نفيس  أعترب  كنت 

العزيز فقد وردها بعقِل سيايّس وبروح شاعر.
عبد العزيز أهدأ وأمجل وأنبل وأكثر رواقاًنا من أن ينجرَّ إىل ردات فعل أو شخصنات.

هو طبيب بأقىص ما يستطيع، وسنوات التخّفي والسجن تشهد عىل ذلك.
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وهو رهيف كام يليق بشاعر، ومسترِشف كام يليق بحكيم، وحرٌّ كام يليق بطائر.
قدرة  يمتلك  العزيز  عبد  وبعدمها.  والسجن  احلزب  يف  كثرًيا  معه  اختلفُت  بالطبع 

منحك متعة أمّهّية وقناعة االختالف.
بمعناه  ذلك  أقول  باطمئنان.  اخليول  إليها  تأوي  أن  يمكن  التي  املرابض  أحد  هو 

املجازّي والشاعرّي بالطبع، أعني بعيًدا عن أّي ُبعٍد قَبيّل.
عىل  حزين  الحًقا.  أو  احلزب  يف  العزيز  عبد  وبني  بيني  نشأ  خالف  كل  عىل  أحزن 

اخلالفات مل يكن ندًما، بل رغبة يف أن نكون ظهًرا إىل ظهر، واقتناًعا إىل اقتناع. 
مل تكن هيئة التنسيق قريبة من احلّد األدنى الذي أراه، غري أن عبد العزيز كان بالنسبة 

يل واحًدا من صاممات األمان القليلة يف هيئة التنسيق، ويف املعارضة عىل وجه العموم.
2000، كنت وعبد العزيز يف نفس املهجع يف سجن صيدنايا، حني  يف أواخر عام 

جاء مدير السجن وقال: فرج بريقدار ضّب أغراضك. ذلك يعني اإلفراج.
سألُت مدير السجن: واآلخرون؟

لألسف كنُت االستثناء الوحيد بني معتقيل قيادة احلزب.
تون مكسورة قلوهبم عىل من  بكيت كام بكى من سبقني ممن أفِرَج عنهم، وهم يتلفَّ

تركوا خلفهم.
ينبغي اإلفراج عنه  بيننا من  إذا كان  العزيز وهو يقول: اسمعني فرج.  عانَقني عبد 

أواًل فهو أنت. أنت الوحيد الذي يستطيع نقل قضيتنا إىل العامل. 
آخ يا صديقي. عىل ماذا تعتمد، وأّية أمحال تريدين أن أهنض هبا؟

 يا لسذاجة توّقعاتك ورهاناتك، يا لوردّية أحالمك وأوهامك يا صديقي.
أيتها الفراديس واجلهنامت. كيف أستطيع نقل هذه القضية وأمثاهلا إىل العامل؟

كان مفاجًئا يل أن أوروبا مل تتأّخر يف منحي ُفَرص الذهاب إىل أملانيا وهولندا والسويد 
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الثقافات  مهرجان  إىل  دعيُت  والحًقا  وسويرسا،  وبلجيكا  وإنكلرتا  وفرنسا  وبريطانيا 
العاملي يف برشلونة.

كان هناك ندوة حصتي منها عرشون دقيقة، وكانت كلمتي يف جزء أسايّس منها عن 
عبد العزيز اخلري، وهو رئيس حترير صحيفة أنا أحد أعضاء حتريرها. أنا حمّرر معروف 

كشاعر، وعبد العزيز رئيس حترير يكتب باسم حركّي أو من دون أي اسم.
تساءلُت حينها عن معايري املؤسسات األوروبية املعنية باإلعالم. قلت: عىل سبيل 
وهلا  معتقاًل،  صحافيًّا  بوصفي  يب  باملطالبة  حدود  بال  صحافيني  منظمة  قامت  املثال، 
اخلري.  العزيز  عبد  ورفيقي  صديقي  التحرير  رئيس  أمهلْت  أهنا  غري  شكري،  خالص 
وقد سألت السيد روبريت مينارد، رئيس املنظمة، يف مكتبه يف باريس، إن كانت منظمة 
غري  رسية  صحف  يف  يعملون  الذين  الصحفيني  تعد  وأمثاهلا  حدود  بال  صحافيني 

صحافيني؟
العاملون  وقد كان مؤّدى جوابه أن الصحافيني املعرتف هبم هم فقط الصحافيون 

ح هلا بالعمل.  مع النظام، عىل الرغم من احتكاره كل وسائل اإلعالم العلنية أو املرصَّ
أوشك الوقت املمنوح يل االنتهاء، فقال مدير املنصة أنه يمنحني مخس دقائق إضافية. 
من  فرج  أمنح  وقالت:  يدها،  بوليتكوفسكايا  آنا  املعارضة  الروسية  الصحافية  رفعت 

ثنا عن عبد العزيز. وقتي عرش دقائق ليحدِّ
لألسف واحلزن واملرارة اغتيلت آنا بوليتكوفسكايا يف ما بعد، وآمل أن يكون عبد 

العزيز اخلري حًيا.
اختطاف عبد العزيز واختفاؤه نذالة صينية أواًل، فقد كان عبد العزيز وإياس عياش 
يف زيارة إىل الصني كوفد من هيئة التنسيق، وقد اعُتِقل معهام ماهر طحان الذي جاء إىل 

مطار دمشق الستقباهلام.
موقف هيئة التنسيق من اعتقال عبد العزيز وإياس وماهر مدعاة الزدرائها. 

أعود إىل جتربتي مع عبد العزيز يف حزب العمل الشيوعي.
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رأيي أن عبد العزيز كان، يف قيادة احلزب، أكثرنا تكاماًل. بمعنى االنضباط احلزيب، 
وقابليات التجديد، وقبول الرأي اآلخر، واالستعداد للرتاجع عن اخلطأ، واالهتامم بام 

هو خارج العمل احلزيب من أدب وسينام ومرسح. 
أنا ممتنٌّ لصربه، وبالطبع لصرب بقية الرفاق عىل رجل مزاجيٍّ من أمثايل.

رأيي  كان   .1987 عام  بدايات  االجتامعات  أحد  يف  مّرًة  العزيز  عبد  مع  اختلفُت 
أن احلزب سيتعّرض لرضبة موجعة تفوق كل ما سبقها منذ التأسيس. كانت املناقشة 
ًرا بيني وبني عبد العزيز، ما جعل بقية الرفاق متحّفظني عىل ما نطرح، أعني  ا متوتِّ حادًّ
ليسوا معي وليسوا مع عبد العزيز، وليس هناك طرح ثالث. كان عبد العزيز متفائاًل، 
وكنُت يف منتهى التشاؤم. يف النهاية هو صاغ اقرتاحه وأنا صغت اقرتاحي لنعرضهام عىل 
التصويت. قيادة احلزب تركت البتَّ يف األمر يل ولعبد العزيز. يف أول تصويت وقفت 
ضد اقرتاح عبد العزيز، وهو وقف ضد اقرتاحي مع حتفظ بقية الرفاق. يف التصويت 
تفاصيل  من  لديه  ما  منا  كل  فيها  م  قدَّ مناقشة  جولة  يف  دخلنا  املوقف.  تكرر  الثاين 
التي  أنا كنت حينها الوحيد من املكتب السيايس عىل رأس جلنة الطوارئ  ومعطيات. 
تقود احلزب نيابة عن املكتب السيايس يف أوقات احلمالت، ومن ثم، كنت املعني بوضع 

التنظيم واملراسلني والوضع األمني واملايل واملطبعة، إلخ. 
مع  العزيز وقف  عبد  أن  العزيز، غري  عبد  اقرتاح  الثالث وقفت ضد  التصويت  يف 
اقرتاحي، وحسم األمر. سألته عن سبب تراجعه يف التصويت الثالث، فقال: أخافتني 
مَتها عن الوضع األمني والتنظيمي واملايل، وال أريد أن  معلوماتك والتفاصيل التي قدَّ

ل مسؤولية االعرتاض عىل ما أظن أنك تعرفه عىل األرض أكثر مني.  أحتمَّ
ليس غري عبد العزيز، إال القليلني، من يمكن أن يكونوا عىل هذه الدرجة من املرونة 

واجلرأة وحس املسؤولية لكي يفعلوا ذلك.
حلسن احلظ أنَّ من كانوا يف قيادة احلزب يف تلك املدة ما زالوا أحياء، وبالطبع يمكن 

ح ما يمكن أن يراه من مغالطات. ألي منهم أن يصحِّ
يف سجن صيدنايا عرضُت عىل عبد العزيز قصيدة »وهوهات«. اقرتح عيلَّ تعدياًل 
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يف اخلامتة، فقبلت.
نعم، عبد العزيز ذّواقة.

أعرف أن هناك فوارق كثرية بني الطبيب والسيايس واملثقف.
وأعرف أيًضا وكثرًيا أن عبد العزيز ليس يف مضامر أو مضامري تلك الفوارق.

ذكرى  أعصايب  قرضت  استحرضهُتا،  أو   ، اخلريِّ العزيز  عبد  ذكرى  حرضْت  كلام 
، وهو من العائلة نفسها. اعتقله النظام عام 1979 وقتله بسبب  الشاعر حسن ديب اخلريِّ

قصيدة قال فيها:
ياِط وسجٌن مظلٌم رطُب ماذا أقول وقول احلق يعقبُه  جلُد السِّ

مَت ناقَصٌة مِت نوُر احلقِّ حيتجُب فإن َصَمتُّ فإنَّ الصَّ  إْن كاَن بالصَّ

َ أْن ُيعزى يِلَ الكِذُب وإْن كذْبُت فإنَّ الِكْذَب يقتُِلني  مَعاَذ ريبِّ

عِب يدَفُعني  سأنطُق احلقَّ إْن شاؤوا وإْن غِضبوا لكنَّني ومصرُي الشَّ

 بِاْسِم الُعروَبِة ال َبْعٌث وال َعَرُب ِعصابتاِن مُها إِحدامُها حَكَمْت

يِن قْد َلبُسوا َم ما قالوا وما اْرَتكُبوا وآخروَن مسوَح الدِّ يُن َحرَّ  والدِّ

وِء َقْد رشبوا ِعصابتاِن أيا َشعبي فُكْن َحِذًرا  مجيُعُهْم ِمْن َمعنِي السُّ

ال أخفي قلقي عىل مصري عبد العزيز، وال سيام أن هيئة التنسيق ملجومة، والصني 
دولة صغرية تافهة ال حول هلا وال قوة يف الدفاع عمن كانوا ضيوفها.

كان أطباء حزب العمل املعتقلون يف سجن صيدنايا رمحة للمسجونني مجيًعا: عبد 
العزيز اخلري، حممد غانم، حسني عيسى، وخصوًصا طبيب األسنان عيل الصارم.

ال أدري ملاذا تذهب تداعيات ذاكريت إىل أطباء السجن، ولكنها تذهب وأنا سعيد.
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عبد العزيز طبيب نعم، وهذا أقّل ما فيه عىل الرغم من براعته فيه.
يف هنايات التسعينيات كثرت حاالت الوفاة داخل السجن، وكان قرار السلطة، كام ملسنا 
من تعامل اإلدارة، ختفيف الضغط عىل املسجونني. حينها صار لعبد العزيز عيادة ميدانية يف 
أحد املهاجع، وصارت أكثر إرهاًقا من أي طبيب ملتزم بدوامه. كان املرىض بحاجة إىل عبد 
العزيز ليس فقط لكوهنم مرىض، بل ألهنم بحاجة إىل رفع املعنويات وزرع بعض الثقة يف 

دواخلهم. كانت زيارة عبد العزيز حتقق هلم ما هم بحاجة إليه جسدًيا ومعنوًيا.
ذات يوم عىل أحد سفوح قاسيون، عاَيَن عبد العزيز نبيض وضغط دمي، وأبلغني أن لديَّ 
خوارج انقباض. سألته ورشح يل ومل أفهم شيًئا، ولكنه قال إنني ما زلت شاًبا وال خوف اآلن. 
ضت ملشكلة قلبية، وُنِقلت إىل مستشفى تّل منني. حني عدت وقرأ  يف السجن تعرَّ
األطباء نتيجة التحاليل والتخطيطات، أبلغوين أن وضعي ليس بخري. قلت لعبد العزيز: 

»أمل تقل يل سابًقا أنني ما زلت شاًبا وال خوف اآلن؟«
أجابني مبتساًم وربام ساخًرا: نعم قلت لك ذلك، ولكن هل تظن اآلن أنك ما زلَت شاًبا؟

كان ذلك قبل السجن بسنوات، ومّرت عيلَّ يف السجن سنوات وسنوات.
حاولت سابًقا أن أقوم بام توّجب عيلَّ القيام به جتاه عبد العزيز وأمثاله.

د بني شهيقي وزفريي. ما أكتبه اآلن ليس واجًبا، إنه حزين وأملي، وما يرتمَّ
خامتة قصيدة »وهوهات« التي نصحني عبد العزيز بتعديلها، صارت كام أراد:

وأناديَك بام يف الروح من وهوهِة اخليِل
فهل تسمعني؟

إين أنادي:
أنا ال أبحث عن قرٍب مجاعيٍّ ولكْن 

عن بالدي.
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عبد العزيز اخلّي

السوري املغّيب

بسام يوسف)31(

التقيت د. عبد العزيز اخلرّي يف سجن صيدنايا أّول مرة، كان ذلك بعد اعتقاله بعدة 
أشهر، لقد كان اللقاء حتديًدا: يف الشهر اخلامس من عام 1992.

قد خرجت  وكانت   السجن،  اخلامسة يف  املدة، كنت أخوض غامر سنتي  تلك  يف 
أعداد كبرية من السجناء السياسيني عىل امتداد واحد وثالثني يوًما، هي عدد أيام الشهر 
عىل  يرج  الذي  تنوًعا  واألكثر  األكرب،  العدد  كان  ولقد  املنرصمة،  السنة  من  األخري 
دفعات متوالية من سجن سوري يف تاريخ السجون السورية، كان كل يشء يدفع بنا، 
نحن الذين بقينا يف السجن، إىل حالة متخمة باليأس واإلحباط؛ فعدا عن كوننا بقينا يف 
السجن، وفقدنا حلمنا باخلروج منه، فقد تم توزيعنا عىل أجنحة السجن، وتم حتويلنا 
يف  حزبنا  قيادة  من  تبقى  ما  اعتقال  جاء  ثم  الذكر،  سّيئة  العليا  الدولة  أمن  حمكمة  إىل 

اخلارج؛ ليجعل من سجننا كابوًسا شديد الوطأة.
بال  كنفق  أيامنا  وبدت  أرواحنا،  هّدت  قد  الطويلة  السجن  وسنوات  متعبني،  كنا 
ُتفّجر فينا  هناية، ليس هذا فحسب؛ بل كانت وجوه أهالينا املحَبطة واليائسة واملتَعبة، 

قهًرا آخر، ُيضاف إىل قهرنا املقيم.
وككل اليائسني واملحبطني واملقهورين والعاجزين، كنا نبحث عن أحد ما، عن جهة 

ما؛ لكي نلقي عىل عاتقها مسؤولية عجزنا، وما وصلنا إليه.
يف سنواتنا األوىل يف السجن، كنا نصب جام غضبنا عىل الطاغية الذي حيكم سورية، 

)))) كاتب سوري- ))1).
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نجلد  رحنا  فقد  شيًئا؛  نحصد  ومل  الزمن  استهلكنا  عندما  لكننا  األمنية،  أجهزته  وعىل 
مرة  يصفعنا  العجز  كان  وعندما  ونختلف،  ونتخاصم،  بعًضا،  بعضنا  ونتهم  أنفسنا، 

أخرى؛ كنا ننكفئ إىل صمت عميق مرير.
الباقية من  البقية  يمّثل  الذي كان  اخلرّي  العزيز  اعتقل عبد  املفصلية  املرحلة  يف هذه 
أملنا، يف أن احلزب »حزب العمل الشيوعي« ما يزال قادًرا عىل االستمرار، وأن هناك ما 
قد جينّبنا السقوط إىل قاع اليأس. عبد العزيز الذي استطاع أن يبقى متخّفًيا داخل سورية 
ما يزيد عن عرش سنوات، وهو الذي استطاع أن ينهض بأعباء قيادة احلزب لسنوات 
طويلة، يف مواجهة يومية مع كل أجهزة املخابرات السورية، التي استرشست للقضاء عىل 
هذا احلزب الذي تعّرض إىل نزيف مستمر، وإىل سلسلة من محالت االعتقال املمركزة، 

حتى احلملة األغلظ يف عام 1987، تلك التي التهمت معظم كوادره وأعضائه.
وعجزنا،  يأسنا  كل  استحرضنا  حتى  صيدنايا،  سجن  إىل  العزيز  عبد  وصل  إن  ما 

فاهتمناه، ومّحلناه مسؤولية انتهاء احلزب، ومسؤولية ما وصلنا إليه، إلخ.
كان يصغي إلينا طوياًل، وحيتمل رصاخنا ونزقنا ويأسنا واهتاماتنا، وكان يظل هادًئا 

وينتظرنا حتى ننتهي، ثم يبدأ حديثه.
كان  الواضحة،  اهلادئة  الواثقة  كلامته  تستفزين،  كانت  كلامته  يستفزين،  حديثه  كان 
يغلق أبواب اهتاماتنا باًبا بعد آخر، ويسرتسل يف تفنيد االهتامات؛ فأجد نفيس حمارًصا، 

أنا الذي ال أريد إال أن أرصخ، فال أريد منطًقا صارًما، حمايًدا، بارًدا.
يمّيزه،  ما  أكثر  أّن  العزيز،  عبد  إىل  أكثر  أتعرف  أن  بعد  وسأعرف،  الحًقا،  سأهدأ 
هو: قدرته املذهلة يف املحافظة عىل وضوح الرؤية، والنظر والشغل عىل ما هو أبعد من 
اآلين، مهام يكن هذا اآلين فاجًعا، مل تكن التفاصيل اليومية، مهام بلغت قوهتا، قادرة عىل 
واملتأمّلة داخل حصارنا  املجنونة  انفعاالتنا  اللوحة كلها، ومل تكن  أن حتجب عنه رؤية 

اخلانق، لتدفعه إىل االبتعاد عنا، أو إىل الغرق معنا يف جلتها.
جتاوز  عندما  ضحك  العزيز،  عبد  ضحك  صيدنايا  يف  الطويلة  سهراتنا  إحدى  يف 
سنوات  تفاصيل  نعرف  أن  نريد  الذين  نحن  لنا،  وقال  صباًحا،  الثالثة  ساعة  الوقت 
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طويلة بسهرة واحدة:
- كنت أقول لنفيس: إنني سأشبع نوًما عندما أصل إىل السجن. واآلن، يبدو يل، أّن 

حتى هذه األمنية لن أستطيعها هنا.
مل يرتح عبد العزيز يف سجنه كام كان يأمل، كان عليه أن يتحمل تداعيات سنوات 
سجننا الطويلة، وكان عليه فوقها أن يبدأ رحلة عذاب أخرى مع أمراضنا ومشكالتنا 
الصحية، ليس نحن رفاقه يف حزب العمل فقط، بل املسجونني اآلخرين كلهم. ولألمانة 

إنه مل يتأخر يوًما عن محل هذه املسؤولية.
هكذا أمىض عبد العزيز سنوات سجنه، كان دائم التنّقل بني األجنحة ملعاجلة املرىض، 
وكان دائم التنّقل يف مهاجعنا؛ خلوض حوارات ال تنتهي، وملحاربة يأس ال يتبّدد. وكنت 

أتساءل دائاًم: من أين تأتيه كل تلك املقدرة عىل النهوض هبذه األعباء كلها؟.
الثورة السورية، كان عبد العزيز قد خرج من السجن، وانتقل إىل  عندما انفجرت 
مدينة دمشق بعد إقامة قصرية يف مدينة الالذقية. يف تلك املدة تأّسست حركة »مًعا، من 
للحركة، عضًوا يف  التأسييس  االجتامع  وانُتخبُت، يف  أجل سورية حرة وديمقراطية«، 

جلنتها اإلدارية.
 وعندما تأّسست هيئة التنسيق الوطنية ثم املجلس الوطني السوري، بدأت املناقشة 
داخل احلركة حول االنضامم إىل إحدى اجلهتني، ومل يكن حسم األمر سهاًل؛ فقد كنا 
إىل  االنضامم  حول  خمتلفني  كنا  لكننا  الوطني،  املجلس  إىل  االنضامم  عدم  عىل  جممعني 

هيئة التنسيق.
هيئة  يف  العزيز،  بعبد  ممثاًل  الشيوعي،  العمل  حزب  وجود  ساهم  لقد  بالتأكيد، 
التنسيق برتجيح كفة من يؤيدون االنضامم إليها، وربام كان عامال مهاًم يف حسم اخلالف 
الدائر يف احلركة حول ذلك؛ فقد كان يف احلركة عدد كبري ممن كانوا سابًقا أعضاء يف 
حزب العمل، وقد كانوا يعرفون عبد العزيز جيًدا؛ بعد أن عاشوا معه سنوات طويلة 
يف السجن، وهم يثقون به. وكانت قد جرت حوارات بيننا بخصوص ذلك، لكننا كنا 
متخوفني من تركيبة هيئة التنسيق، ومن مدى جذريتها يف مواجهة النظام. وهكذا، اختذ 
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قرار االنضامم إىل هيئة التنسيق. 
يف هناية 2011 انتقلُت إىل دمشق؛ ألن حركة »مًعا« كانت تبحث عن صيغة أخرى 
لعمل القوى السياسية املتواجدة داخل سورية، وكانت هناك دعوات لتشكيل ائتالف 
التنسيق أو  وطني من هذه القوى التي تعمل داخل سورية، وليست منخرطة يف هيئة 
يف املجلس الوطني. وألنني كنت مفوًضا من احلركة للعمل وللحوار بخصوص هذا 
االئتالف اجلديد، فقد انتقلت إىل دمشق، وسكنت يف »صحنايا«، وهو احلي نفسه الذي 

يسكن فيه عبد العزيز، وهكذا فقد أصبحت لقاءاتنا أكثر.
شباط/  يف  »وطن«  ائتالف  تشكيل  إعالن:  عن  احلوارات  تلك  أسفرت  حينها، 
فرباير 2012. غري أن ذلك االئتالف مل يعّمر طوياًل ألسباب كثرية، ليس مكان عرضها 
هنا، وال وقته. لكن تلك املرحلة بنشاطها وانشغاالهتا وبواحدة من نتائجها، التي هي 
تشكيل االئتالف اجلديد »وطن«؛ فقد كانت سبًبا يف تكاثر لقاءايت مع عبد العزيز. وقد 
كان القمع العاري والسافر يتفاقم، وكانت- بعض- القوى املشاركة يف الثورة تتجه إىل 

التسّلح، وكانت بدايات تشكيل »اجليش احلر«.
مرة أخرى، سيستفزين عبد العزيز بمنطقه الصارم البارد، كانت أجهزة القمع تفتك 
قانوين،  أو  أخالقي  أو  وطني  رادع  أي  وبال  بارد،  بدم  السوريني  وتقتل  باملتظاهرين، 
هذه  من  املنفلتة  الوحشية  جلم  عىل  القدرة  للسوريني  أن  لو  أمتنى  وأنا  أنفعل،  وكنت 
العصابة التي حتكم سورية. وكان يشعل سيجارته، ويمأل كأسه من إبريق الشاي، ثم 

ينظر إيّل ساخًرا، ويسألني:
- أنت تّدعي معرفتك اجليدة للنظام، أليس كذلك؟

أهز رأيس موافًقا، فيسألني باستفزاز، يفتك بأعصايب:
إًذا ملاذا تستغرب منه أن يفعل ما يفعله؟ أليست احلامقة، هي أال تتوقع من هذا   -

النظام أن يترّصف كام ترّصف؟
ثم يواصل حديثه عن بنية النظام، وعن وضع القوى السياسية يف سورية، وعن عمق 
األزمة التي تعصف باملجتمع من األوجه كلها، وعن الكيفية التي يمكن أن ينفلت فيها 
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هذا املجتمع حتت وطأة العنف، وعن الكيفية التي ينبغي ملن يريدون العمل- يف هذه 
اللحظة من تاريخ سورية- أن يترصفوا فيها بعيًدا عن االنفعال وعن ضغط الدم الذي 
ينسفح بمخالب النظام كل يوم. ومل أكن ألوافقه، لقد كنت مقتنًعا: إن بنية كبنية النظام 

السوري، ال يمكن اقتالعها إال بالقوة.
ثم، بعد أن أعلنت حركة »مًعا« انسحاهبا من هيئة التنسيق، اتصل يب:

- وينك؟
- بالبيت.

- مشغول؟
- ال.

- حط إبريق الشاي ع النار.
ويسألني بعد أن يشعل سيجارته:

- ليش انسحبتو من اهليئة؟
قلت له: إننا منذ البداية، مل نكن يف احلركة مّتفقني عىل وجودنا داخل هيئة التنسيق، 

وبعد جتربتنا خالل األشهر التي مضت داخلها، اقتنعنا بأن مكاننا خارجها.
وقد بدا نزًقا! وهو يسألني:

- شو عم تعمل لقاء صحايف، بدي جتاوبني بعمق: ليش انسحبتو؟
استفزين مرة أخرى، فقلت له: أظن أن الشعب السوري مل ينتفض من أجل »جبهة 

وطنية ديمقراطية« جديدة بديكور جديد، لقد ثار من أجل ما هو أعمق بكثري.
هّز رأسه، لقد كان غاضًبا، لكنه عاد إىل هلجته الباردة:

- ومن وين استنتجتوا إنو هيئة التنسيق بدها فقط »جبهة وطنية تقدمية« جديدة؟
قلت له: هل تريد أن تقنعني، أّن ما متارسه هيئة التنسيق، وأن فالًنا وفالًنا وفالًنا؛ 
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ذلك؟  من  أكثر  هو  ما  يريدون  التنسيق،  هيئة  من  األهم  اجلزء  يشكلون  الذين  أولئك 
خالل أشهر من وجودنا داخل هيئة التنسيق مل نر ما ينفي ذلك.

صمت قلياًل، ثم قال:
- سورية بلد منهك جًدا وضعيف جًدا؛ إن السنوات الطويلة من حكم عائلة األسد 
الدرجة من  مريًضا عىل هذه  تعالج  أن  يمكنك  إىل حد كبري، وال  قد أضعفت سورية 
له عمليات  أن نجري  الضعف دفعة واحدة؛ فهو ال حيتمل، وجسد سورية ال حيتمل 
جراحية، ونطبق العالجات الالزمة دفعة واحدة، هبذه الطريقة نحن من يقتل املريض، 

حتى وإن كنا ننوي معاجلته.
كنت أصمت أمام منطقه املتامسك الواضح، كنت أشعر أنني غري قادر عىل القبول 

هبكذا منطق، لكنني ال أستطيع دحضه.
اليوم، بعد ربع قرن من أول لقاء يل بعبد العزيز اخلرّي يف سجن صيدنايا، واليوم بعد 
السنة عىل  السورية، وبعد مخس سنوات ونصف  الثورة  بداية  ميض سبع سنوات عىل 
اختفائه، ومثلها عىل ترشدي خارج سورية؛ فقد غادرت سورية بعد اعتقاله بأسبوع، 

أفكر كثرًيا به، وأشعر أنني بأمّس احلاجة إىل أن أتناول هاتفي، وأتصل به؛ ألسأله:
- شو عم تشتغل؟ 

وأدعوه إىل إبريق كبري من الشاي. 
وعندما يصل، سأسأله:

- أبو املجد. ماذا سنفعل؟
ليس  جيًدا،  له  وسأصغي  الباردة،  الواثقة  هلجته  تستفزين  أن  دون  إليه،  وسأستمع 
ألنني قد رصت بريًئا من نزقي؛ بل ألنني أحتاج إىل صوته، وسوريته، ورؤيته، يف هذه 

املتاهة القاتلة.
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عبد العزيز اخلي

جتارب متنوعة ومصي واحد

راتب شعبو)32(

1989 أصدر حزب العمل الشيوعي يف سورية وثيقة غري مسبوقة،  يف أيار/ مايو 
استغرق العمل يف إنجازها حوايل السنتني، جاءت عىل شكل كراس بعنوان »السجل 
السيايس املتخصصة يف سورية،  القمع  األسود«، وهو يتضمن تعريًفا بأهم مؤسسات 
املعتقلني،  حياة  ورشوط  فيها،  املتبعة  التعذيب  وأساليب  والسجون،  املعتقالت  وأهم 
وحتديد ما يشكله كل هذا من تفارق عن الدستور السوري، مع مذكرة حول املعتقلني 
ومهنته  املعتقل  اسم  تتضمن  الدكتاتورية،  السلطة  سجون  يف  الوطنيني  السياسيني 
السياسية  واجلهة  اعتقله  الذي  األمني  واجلهاز  اعتقاله  وتاريخ  املدنية  وحالته  ومدينته 
يف  أو  التعذيب  يف  قضوا  الذين  الشهداء  بأسامء  قائمة  إىل  إضافة  باسمها،  اعتقل  التي 
السجون. يف ذلك الوقت كان عبد العزيز اخلري هو الشخصية األوىل يف احلزب، ويعود 
األسدي  النظام  وحشية  تقدم  التي  الوثيقة  هذه  إصدار  إىل  التوجه  أسايس  بشكل  إليه 

عارية للسوريني وللعامل.
يف مطلع 1990، حاول حزب العمل الشيوعي اخلروج من دائرة النشاط الورقي إىل 
نشاط ميداين مجاهريي، فاجتهدت الكوادر القليلة املتبقية من احلزب يف جتميع أمهات 
املعتقلني من كل املدن السورية وترتيب خروجهن يف تظاهرة أمام القرص الرئايس تطالب 
باإلفراج عن أبنائهن املعتقلني. ويف 21 آذار/ مارس من ذلك العام استطاعت، بالفعل، 
عرشات األمهات الوصول إىل أمام القرص والتظاهر مطالبني باإلفراج عن أبنائهن، ما 
شكل خرًبا الفًتا لوكاالت األنباء، عىل خلفية الصمت العام الذي كان يلف املجتمع 
الفكرة  وضع  يف  مهم  دور  اخلري  العزيز  لعبد  وكان  ونصف.  عقد  من  ألكثر  السوري 

)))) كاتب سوري ))1)-.
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نضالًيا  عبًئا  حتملهم  تعني  االعتقال  من  نجاهتم  كانت  آخرين  مناضلني  مع  وتنفيذها 
إضافًيا منهم عىل سبيل الذكر: غادة غيبور وخدجية ديب.

الرفاق  إن  تقول  احلزب  من  رسالة  السجون  إىل  وصلت  أيًضا،   1990 عام  يف 
األمن  يطلبها  التي  الرشوط  التوقيع عىل  قرارهم حيال  أحرار يف  احلزب  املعتقلني من 
»مساومات«  نسميه  كنا  ما  آلخر  حني  من  جتري  األمن  أجهزة  كانت  اإلفراج.  مقابل 
تطلب فيها من املعتقل التوقيع عىل ثالثة رشوط هي االنسحاب من احلزب )مع أن نسبة 
كبرية من املعتقلني باسم احلزب مل تكن ملتزمة أو منظمة يف احلزب أصاًل(، والتعهد بعدم 
العمل يف السياسة، ومراجعة فرع األمن يف املحافظة كل عرشة أيام. مثل هذه املساومات 
كانت جتري بوترية غري منتظمة وتنقطع أحياًنا لسنوات تبًعا للرشوط السياسية يف البلد. 
ومعاينة  واخلروج  الرشوط  قبول  عىل  الرفاق  تشجيع  تتضمن  احلزب  رسالة  وكانت 
الواقع مبارشة، ثم لينخرط يف العمل السيايس من يشاء وليتفرغ للنضال يف احلزب من 
يشاء، وليلتفت إىل حياته اخلاصة من يشاء، ذلك خري له وللحزب ولعائلته من البقاء يف 

السجن عىل أية حال. 
كام تضمنت رسالة احلزب تلك حث الرفاق عىل عدم الرتفع عن االستفادة من الثقل 
املعنوي للرفيق يف وسطه وبني أقاربه، بام يعني عدم رفض أن يتحرك من له قدرة عىل 
التحرك من هذا الوسط للضغط عىل السلطة لإلفراج عنه. كان هذا يف إطار خلق جو 

ضاغط عىل السلطة فيام يص استمرار اعتقال الرفاق.
بطبيعة احلال، مل تكن رسالة احلزب تلك تفويًضا بالعاملة ألجهزة األمن، بل كانت 
إىل  استعادة  كانت  سواء  احلزب،  معتقيل  استعادة  حياول  التنظيمي  العمل  يف  اجتهاًدا 
غري  أقصد  العادية،  احلياة  إىل  أو  الغالبة(  احلالة  ليس  ولكنه  هذا  حيصل  )كان  احلزب 
النضالية )وهي احلالة الغالبة(. شكلت رسالة احلزب خروًجا الفًتا عن سياسة سابقة 
ثابتة كانت تنظر بغري رىض أو أحياًنا »بتخوين« إىل من يوقع عىل رشوط املساومة. يف 
الرسالة الداخلية املذكورة مسعى إىل االنتقال من تغليب األخالقي إىل تغليب السيايس، 
من دون أن ينطوي هذا املسعى عىل هتميش األخالق السياسية، وإن كان ينطوي ربام 
املساومة  موضوع  مع  تعامل  الرفاق  من  الكثري  اخلطر.  هذا  من  االقرتاب  مغامرة  عىل 
تعاماًل أخالقًيا ينبع من شعور خاص بالكرامة الشخصية أكثر مما ينبع من نظرة سياسية 
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تنظيمية، أو من تصور للجدوى، وكثري من الرفاق اختذ موقًفا سلبًيا من رسالة احلزب 
الواقع،  تتفاعل مع  الرسالة داللة عىل وجود حيوية سياسية  تلك  يبقى يف  تلك. لكن 

وتتجرأ عىل اخلروج من سهولة املواقف القطعية الثابتة، وهذا مما حيسب لعبد العزيز.
ينبغي أن نالحظ هنا أن قيادات األجهزة األمنية، يف غالبية احلاالت، مل تكن حريصة 
يف مساوماهتا تلك عىل اإلفراج عن املعتقلني لدهيا. كانت املساومات هي جزء من العمل 
عىل حترير السلطة، بقدر ما يمكن، أمام حلفائها »املهتمني« وأمام أهايل املعتقلني وحتى 
أمام اجلسد األمني للسلطة، من العبء املعنوي لالحتفاظ بشباب سلميني ووطنيني يف 
السجون. وكان معروًفا يف تلك املدة اإلجابة التقليدية التي تقدمها أجهزة السلطة لكل 
من يسأل عن هؤالء املعتقلني: »نحن نريد اإلفراج عنهم لكنهم ال يريدون اخلروج«. 
مئات  عن  اإلفراج  عن  عدة،  أمثلة  يف  امتنعت،  السلطة  أن  هذا،  واحلال  غريًبا،  ليس 

املعتقلني عىل الرغم من قبوهلم برشوط املساومة. 
ما سبق يعطي مالمح عمل سيايس فيه دنو أكثر من الواقع، وفيه بحث عن سياسة 
تنظيمية »منتجة« ال تقوم عىل حمض البطولة والتحدي و«املواقف التاريية«. العالمات 
السابقة تشري، يف الواقع، إىل النهج السيايس حلزب العمل الشيوعي يف سورية حني كان 
بكلمتني  تلخيصه  يمكن  الذي  النهج  احلزب،  قيادة  يف  األول  الثقل  مركز  العزيز  عبد 
اثنتني مها »العملية واجلدوى«. هذا النهج السيايس يرضب نقاط الضعف يف اخلصم، 

ويضع إمكان العمل وجدواه نصب عينيه قبل أن يقدم عىل اخلطوة. 
الرجل األول يف احلزب بعد محالت  العزيز اخلري قد أصبح  املعروف أن عبد  ومن 
االعتقال املتواصلة التي طالت كل القيادات ذات اخلربة وال سيام بعد 1987. أمام هذا 
النزيف اختذ احلزب خطوة تنظيمية استثنائية وهي تشكيل قيادة طوارئ للحزب يكون 
فيها الكلمة الفصل أو حق النقض يف يد عبد العزيز، وذلك لتفادي خلق فجوة سياسية 
الرفيق  العزيز  ما جعل عبد  الكوادر واخلربة،  الشديد يف  للنزيف  نظًرا  يف خط احلزب 
الوحيد القادر عىل وصل ما انقطع يف سياق القمع املتواصل، وبصورة خاصة بعد محلة 
القمع العارشة التي استمرت ستة أشهر من أيلول/سبتمرب 1987 حتى شباط/ فرباير 
1988، وطالت أكثر من 2000 مواطن، بقي منهم أكثر من 800 مواطنًا قيد االعتقال 

حتى حلظة إنجاز وثيقة »السجل األسود« اآلنفة الذكر.
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يف األول من شباط/ فرباير 1992 اعتقل عبد العزيز اخلري مع هبجت شعبو )رشيكه 
يف مركز قيادة احلزب حينها( الذي حذر عبد العزيز من النزول إىل املوعد الذي اعتقال 
فيه بجانب سوق احلميدية يف دمشق، غري أن عبد العزيز أرص عىل النزول إىل الفخ الذي 
كان ُينصب له عىل مهل منذ زمن غري قليل، مفرتًضا أن خماوف هبجت وشكوكه مبالغ 
له  العزيز  عبد  إن  الوقت،  ذلك  يف  احلزب  يف  التنظيمي  املسؤول  هبجت،  يقول  فيها. 
قدرة مميزة عىل رسم السياسة التنظيمية وتعديلها وفق الرشوط، ولكنه أقل متيًزا يف جمال 
بعد  السجن  إىل  وصوله  يف  أسهمت  التي  الضعف  نقطة  تلك  وكانت  امليداين،  التنفيذ 
أكثر من عرش سنوات من التخفي داخل سورية. مع اعتقال اخلري اكتملت تصفية بؤر 
اخلربة السياسية يف جتربة حزب العمل الشيوعي، لتكتمل تصفية احلزب مادًيا بعد مدة 
وجيزة. هكذا أسدلت الستارة عملًيا عىل التجربة األوىل هلذا احلزب، وسيكون له جتربة 
ثانية أقل أثًرا بكثري بدأت يف 2003، وسيكون لعبد العزيز بعد اإلفراج عنه يف 2005 

دور يف هذه التجربة أيًضا. 
يبقى السؤال: هل توجد خطة تنظيمية أو سياسية يمكن هلا أن تنقذ احلزب املعارض 
من التصفية يف ظل نظام كالنظام األسدي؟ أو هل تتحمل سياسة احلزب مسؤولية يف 
ليس  يقول »من  نظام  تصفيته؟ بكالم آخر: هل توجد سياسة معارضة صائبة يف ظل 
معنا فهو ضدنا«، ويمتلك فائض من القدرات لتصفية خصومه؟ الواقع إنه ال عقالنية 
عبد العزيز وال »تطرف« غريه كان يمكن هلا أن تنقذ احلزب من التصفية التامة. اليشء 
الوحيد الذي حيمي احلزب من التصفية يف ظل مثل هذه األنظمة هو االنصياع والتبعية 
للنظام أو الكف عن العمل السيايس. بدهيي أن هذه البيئة السياسية جتعل الفروقات يف 

الربامج ويف طريقة وضعها يف التنفيذ، قليلة القيمة.
***

الثورة السورية بمنزلة امتحان جدي للنهج السيايس لعبد العزيز كام لغريه.  كانت 
»هيئة  أقصد  الثورة،  متثيل  ملهمة  تصدى  منظم  سيايس  إطار  بأول  العزيز  عبد  التحق 
فكرة  التزام  عىل  خالهلا  من  وحرص  الديمقراطي«،  التغيري  لقوى  الوطنية  التنسيق 
التغيري السلمي، مدافًعا عن ثالث الءات ضد الطائفية والعسكرة والتدخل اخلارجي. 
مع الوقت وجد نفسه، مع كامل اهليئة، عىل منحدر زلق بفعل استجابة النظام األمنية 
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الطائفية املدروسة، ما اضطره لكرس أحد الالءات بقبول فكرة محل السالح للدفاع عن 
النفس، هذا الباب الذي يمكن أن يفيض، بطبيعة احلال، إىل تربير كل محل للسالح. 

ومع استعانة النظام بقوى خارجية وتسارع حتول الوضع السوري إىل وضع إقليمي 
ودويل، بات احلديث عن التمسك بالسيادة الوطنية ورفض التدخل اخلارجي كالًما يف 
للهيئة  ما ضمن  والصيني واإليراين( هو  )الرويس  اخلارجي  التدخل  كان  لقد  الفراغ. 
أيلول/   23 يف  دمشق  يف  النظام  إسقاط  شعار  رفع  الذي  الوطني  اإلنقاذ  مؤمتر  عقد 
سبتمرب 2012، أي بعد ثالثة أيام فقط من اعتقال عبد العزيز عىل طريق املطار عائًدا من 

زيارة سياسية إىل الصني. 
وجود  فإن  املسلح،  اخلارجي  التدخل  هو  املرفوض  اخلارجي  التدخل  كان  وإذا 
السالح يف الثورة )وقد قبلته اهليئة للدفاع عن النفس كام قلنا( فتح الباب واسًعا لتدخل 
خارجي »عسكري« غري مبارش قبل أن يتحول الحًقا إىل تدخل عسكري مبارش، كام هو 

اآلن. وعليه فقد بدا رفض التدخل اخلارجي هزياًل. 
أما االنحدار الطائفي يف الرصاع فقد بدا أقوى من كل الدعوات »السلمية« ملنعه، 
وال سيام أن الطائفية كانت جزًءا مهاًم من ترسانة قطبي الرصاع األساسيني؛ أي النظام 

وداعميه من جهة واإلسالميني وداعميهم من جهة أخرى. 
اتضح جيًدا أن النهج السيايس للهيئة التي كان عبد العزيز اخلري ناطًقا باسمها، قام 
عىل مبدأ، قد يبدو عقالنًيا، ولكنه غري فعال يف الثورة، وهو إمساك العصا من املنتصف، 
ما مّهش اهليئة مع الوقت وجعلها ضعيفة يف متثيل الثورة. من البدهي أنه ال يمكن رفض 
العسكرة بصورة جزئية، اليشء نفسه ينطبق عىل التدخل اخلارجي. وحني يفتح الباب 
تتطلب احلشد،  العسكرة  الرضورة، ألن  الطائفية بحكم  ترافقها  العسكرة سوف  أمام 
وهذا يتحقق جيًدا بالتعبئة الطائفية، وتتطلب السالح والتمويل وهذا تؤمنه دول تنظر 

إىل الرصاع يف سورية نظرة طائفية وترعاه دول كربى تتبنى النظرة نفسها.
األسئلة نفسها التي برزت لدى التفكري يف مصري حزب العمل الشيوعي يف سورية، 
الثورة السورية. هل كان هناك هنج »سوري« صائب يمكن أن  اليوم أمام مصري  تربز 
ينقذ الثورة السورية من الدمار؟ أمل تربز هياكل تنظيمية أكثر جذرية من اهليئة وحازت 
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الثورة؟ كيف يمكن لقوة داخلية  إنقاذ  عىل اعرتاف دويل واسع، ومع ذلك مل تنفع يف 
أن تسقط نظاًما يضع كل مقدرات الدولة يف يد طغمة ال يردعها أي قانون أو قيمة عن 

»حرق البلد«؟ 
يف التجربتني كلتيهام، انتهى عبد العزيز إىل السجن مع دمار التجربة. يف التجربتني 
كلتيهام كان عبد العزيز سياسًيا عاقاًل وصلًبا يسعى لتغيري نظام سيايس متوحش حييل 

العقل إىل جنون والصالبة إىل حطام. احلرية لعبد العزيز اخلري. 
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عبد العزيز اخلي

وحماولة تفكيك العقل السيايس املعارض

رياض زهر الدين)33(

أفراد  وإرادات  ثقافات  جمموعة  هو  بل  أبًدا  عادًيا  مثقًفا  اخلري  العزيز  عبد  يكن  مل 
جمتمعة يف فرد واحد. نذكر من بني هذه األوجه لشخصية اخلري: وجه املناضل السيايس 
الثالث  اجلانب  عىل  اإلضاءة  املقال  هذا  يف  وسنحاول  واملفكر.  اإلنسان  والطبيب 
بل وطنًيا  مل يكن مفكًرا طبقًيا حمًضا  فهو  بدوره جانًبا مركًبا؛  من شخصه والذي كان 
بامتياز، كام أنه مل يكن حاماًل فكًرا ماركسًيا حزبًيا فحسب بل كان مثقًفا ماركسًيا تنويرًيا 
وهنضوًيا هيتم باجلذر الثقايف العميق لعملية التحرض والتحديث املجتمعي. لذلك نجد 
أن نقده للعقل السيايس املعارض قبل الثورة وبعدها مل يكن هدفه بيان التهافت والتعرية 
معرفة  إىل  السيايس  فعله  قلب  بل  املعارض  السيايس  العقل  عند  التشويه  أو  والطمس 

بأزمة الفكر املعارض  العاجز عن إجياد حلول ألزمة الواقع السوري.

أزمة العقل السيايس قبل الثورة
خرج اخلري من سجنه الطويل أواخر عام 2005 ليجد السلطة السورية حتاول التكيف 
مع  اختالل التوازن الدويل الناشئ عن اهنيار املعسكر السوفيايت وهيمنة القطب الواحد 
عىل العوملة بالتوجه نحو تفكيك مرشوع الرعاية االجتامعية اخلاص هبا ودمج اقتصادها 
ومكتسباهتا  الشعبية  الطبقات  مصالح  اإلجراء  بذلك  معرضة  الواحدة،  العاملية  بالسوق 
احلياتية البسيطة ومستقبل التنمية الوطنية فيها خلطر عميم. ولكن عىل الرغم من إدراكه 
ينتظر إجراءات السلطة السورية نتيجة صعوبات تكييف  مأزق اإلصالح الداخيل الذي 

)))) كاتب وباحث سوري ))1)-.
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أزمة  بالنهاية  هي  والتي  الراهنة،  الدولية  املستجدات  مع  واالجتامعية  االقتصادية  بنيتها 
الدكتاتورية املتكلسة نجده يصب ثقل مراجعته الفكرية والسياسية يف اجتاه التصدي ألزمة 
يمتنع  بأزمته  الذي  للنظام  السيايس  البديل  أزمة  البحث يف  السورية من خالل  املعارضة 
املعارض  السيايس  االئتالف  بناء  جتربة  بناء  يف  املشاركة  بصدد  وهو  وجد  حيث  التغيري، 
الوثيقة  عبارات  تناقض  يف  نفسه  عكس  املتحالفة  القوى  بني  الرباجمية  الرؤية  يف  انقسام 
صيغت  والتي   2005  /10  /16 بتاريخ  دمشق  إعالن  قوى  عن  الصادرة  التأسيسية 
)بعجلة واضحة( بحسب تعبريه وفق )املصطلحات واملفهومات األيديولوجية والسياسية 
متقاطع  هو  وما  ومستقبلها  وتكوينها  للمنطقة  رؤيتها  زاوية  تبنت  كام  الراهنة  األمريكية 
معها من أهداف سياسية هتم الشعب السوري دون غريها من األهداف الوطنية والقومية 
الديمقراطية يف  للمعارضة  األمريكي  التوريط  ذلك  تفسري  حاول  وقد  واالجتامعية()34(. 
ربام  بالرؤية  تفارق  وهو  ميليس()35(  )وهم  بـ  املدة  تلك  يف  لبنان  يف  والسياسيني  سورية 
احلاصل  االنزياح  ذلك شارًحا  وقد حتدث عن  يوحدها.  أو  مما جيمعها  أكثر  يفرقها  كان 
النحو اآليت:  املدة عىل  املعارضة أحد أقطابه ومنظريه يف تلك  املفهوماتية لفكر  الرؤية  يف 
)يوجد اليوم إًذا تقاطع حمدد وحمدود بني املصلحة األمريكية يف املنطقة ومطلب املعارضات 
الديمقراطية وهذا حيدث من دون سعي أو تأثري هذه األخرية. التوافق أو التقاطع يف بعض 
املصالح ال يعني التطابق كام ال يعني بالرضورة حدوث تنسيق أو تعاون بني الطرفني()36( 
قوى  بني  الرباجمية  بالرؤى  التباين  بتضيق حجم  اخلالفية  املسألة  يوضح  السابق  والكالم 
املعارضة من خالل تدقيق عالقة الداخل باخلارج ولكن باحلقيقة ال يلغيه. وألن شخصية 
اخلري تتمتع بكل مقومات الصدقية الوطنية العالية، فقد فضل أن تبدأ مراجعته بنقد الذات 
احلزبية طارًحا عليها سؤااًل مصريًيا فاصاًل: هل حزب العمل الشيوعي جزٌء من األزمة أم 
رد عليها؟ حيث نجده بكل جرأة وشفافية يقوم بتفكيك الذات احلزبية حماواًل استكشاف 
مواطن ضعفها وقوهتا فيجده يف انعدام الرؤية املجددة والفاحصة للامركسية بسبب النقص 

)))) نافذة عىل إعالن دمشق »الطريق الصعب«، مجلة مقاربات، ع: ))-))، )مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق املدنية)، 
ص)) + ص1).

)))) املصدر السابق نفسه.

حقوق  لدراسات  القاهرة  )مركز  واملامرسات،  الرؤى  نقد   ،(11(  (111- سورية  يف  واملعارضة  السلطة  مسارات  نهار،  حازم   ((((
اإلنسان، )11))، ص ))).
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يف استعادة امتالك أدواهتا معرفًيا بحيث تستطيع جتسري الفجوة بينها وبني امتالك الواقع 
السورية  العاملة  الطبقة  وجاهزية  جدية  وفحص  سياسًيا  المتالكه  االنتقال  قبل  معرفًيا 
حلمل مرشوع التغيري الثوري  ثم االنتقال لوضع رؤية برناجميه لذلك التغيري املنشود. ذلك 
الربنامج الذي جيب أن يأخذ بعني االعتبار دروس اهنيار املنظومة االشرتاكية التي كانت 
من الناحية العملية السند العاملي ألي تغيري ثوري جيري يف أطراف النظام الرأساميل العاملي. 
وهي أدوات كان احلزب يفتقدها يف تلك الفرتة وليس لديه من رؤية سوى شعار )التطور 
لتأسيس  تدعو  وثيقة   2004 عام  يف  طرح  قد  احلزب  أن  إىل  مشرًيا  التدرجيي(.  السلمي 
حزب يساري من طراز جديد. ولكنه مل حيسم فيها مسألة: هل هو بصدد بناء حزب يساري 

من طراز جديد أم إعادة التأسيس حلزب العمل؟
وعىل الرغم من كل أوجه القصور التي حتدث عنها اخلري بخصوص تنظيم حزب 
العمل الشيوعي يف انطالقته الثانية عام 2003، فإنه يسجل للحزب الذي هو يف منزلة 
الرأس منه بأنه استطاع أن يلعب دوًرا كاشًفا وقوة مواجهة ناشطة النحرافات وأخطاء 
احللفاء يف إعالن دمشق الذي اندفع قسُم كبرٌي منهم يف اجتاه الرهان عىل التدخل األمريكي 
األورويب إلحداث التغيري املطلوب يف سورية. كام يسجل اخلري عىل احلزب أنه مل يستطع 
استعادة فاعليته السياسية والتنظيمية التي اشتهر هبا يف مرحلة ما قبل الدمار التنظيمي 
الكيل، وقد سبق أن مر هبا احلزب وبصورة خاصة يف ظل قيادته أبان عقد الثامنينات من 
القرن املنرصم. وهلذه األسباب جمتمعة يلص اخلري إىل نتيجة حمددة ولكنها قاسية بنظر 
بعض الرفاق تقول: إن أوجه القصور التي حيملها حزب العمل يف فكره وبنيته التنظيمية 

كان ما يزال جزًءا من أزمة الواقع السيايس يف سورية، وليس رًدا عليها.
لقد أبت استقامة اخلري الفكرية بوصفه مثقًفا عضوًيا واستقامة احلزب الذي يمثله 
إال تبني تلك املراجعة النقدية الصارمة بام تضمنته من أسئلة مصريية مشككة ليتم نرشها 
أواخر عام 2009 كامدة داخل العدد )64( يف جريدة حزب العمل الشيوعي املركزية 

)اآلن( ويقوم باالطالع عليها اخلصوم قبل األصدقاء. 
املوجة  بنقد  اخلري  يقوم  احلزبية  الذات  بنقد  بدأه  الذي  النقدي  ملرشوعه  استكاماًل   
الليربالية الطارئة ممثلة يف تلك املدة بإعالن دمشق والتي عدها صفعة للمعارضة الوطنية 

الديمقراطية يف سورية.
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مع  العقائدي  خالفه  نتيجة  أيديولوجًيا  موقًفا  ُيصدر  ذاك  حكمه  يف  اخلري  يكن  مل 
يف  االجتامعية  للبنية  فاحصة  تاريية  بنظرة  مسنوًدا  رأيه  جاء  بل  السوريني  الليرباليني 
سورية يف بعدهيا السيايس واالقتصادي عندما عكف عىل دراسة مسار التطور يف سورية 
السورية  الربجوازية  لصريورة  املؤسسة  احلقبة  وهي  الفرنسية،  الكولونيالية  ظل  يف 
يف  اجلديدة  الليربالية  املوجة  عليها  اعتمدت  والتي  الالحقة  الليربالية  إرهاصاهتا  بكل 
الربجوازية  إن  تقول:  التي  النتيجة  إىل  ليخلص  الراهنة  السياسية  لتوجهاهتا  الرشعنة 
األرايض  مالك  صلب  من  انحدرت  قد  وضعيفة  تابعة  ولدت  والتي  الناشئة  السورية 
واإلقطاع. لذلك جاء مرشوعها لتحديث املجتمعي مثلوم احلد. ونقيًضا ملا كانت علية 
والدة الربجوازية يف فرنسا وأوروبا إبان ظهور الرأساملية حيث كانت األوضاع تفرض 
عليها أن تكون ثورية يف مواجهة اإلقطاع وخملفات العصور الوسطى. لذلك نجده ال 
يرتدد يف رفض تسمية الربجوازية السورية التي نمت يف ظل االحتالل الفرنيس ورعايته 
بالليربالية إال باملعنى املجازي فقط حيث العالقات التي تربطها باإلقطاع جعلت منها 
طبقة اجتامعية حمافظة حتمل قيم وثقافة جمتمعه. وهذا ما أكد نفسه إبان حكومتي خالد 
العظم ومعروف الدواليبي يف عهد االنفصال ويف دعمها حلركة اإلخوان املسلمني ضد 

النظام أواخر عقد سبعينات القرن املنرصم.
وذلك اخلطأ يف توصيف هذه املسألة يعود بحسب تقدير اخلري لكوهنا تزاول أعامهلا 
وفق نظام السوق دون االلتفات ملسألة جوهر أخرى هي بقاؤها عاجزة عن تصفية نظام 
اإلقطاع. وهو العجز الذي سيتعمق الحًقا نتيجة فشلها بحل املسألة الوطنية والقومية 

إبان هزيمة اجليوش العربية يف حرب 1948.
بعدها ينتقل اخلري إللقاء نظرة فاحصة عىل سياقات والدة النخبة الليربالية السورية 
املوضوعية  بينها  املتعثرة  الوالدة  هذه  وراء  تقف  أسباب  مجلة  هناك  فيجد  اجلديدة. 
والذاتية. ويعرض  لتلك األسباب املوضوعية متوقًفا عند أبرزها. حيث يأيت يف مقدمتها 
دون  من  معلقة  حتقيقها  يف  السورية  الربجوازية  فشلت  التي  الديمقراطية  املهامت  بقاء 
تنفيذ، ولكن عىل الرغم من ذلك هي ما تزال قائمة وموجودة عىل جدول أعامل املجتمع. 
كام جيد يف نجاح الدكتاتورية بسد الطريق أمام مرشوعات التحديث التي محلتها نخب 
الطبقات الشعبية من شيوعية وقومية وإسالمية سبًبا يف ذلك التأخر التاريي عن فعل 
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اإلنجاز الديمقراطي. ويضيف إىل مجلة هذه األسباب السابقة ما أحدثه اهنيار التجربة 
الكرة  مساحة  لكامل  اإلمربيالية  الرأساملية  اكتساح  إىل  وأدت  نتائج،  من  السوفياتية 
مستوى  عىل  أيديولوجًيا  هجوًما  قاد  الذي  اإلعالم  دور  يغفل  ال  هنا  وهو  األرضية. 
العامل ضد قيم املجتمع االشرتاكي املنهار من أجل الوصول بمقاومات الشعوب ملرحلة 

التأييس.
كام ال ينسى حلظة توقفه عند مجلة األسباب الذاتية التي غذت تلك موجة الليربالية 
الطارئة من التوقف عند حالة اليأس التي أصابت مناضيل اليسار ودفعت هبم للتخيل 
العامل،  مستوى  عىل  الطبقي  القهر  أشكال  كل  ضد  الكفاحي  مشوارهم  مواصلة  عن 
جرى  بينام  السيايس  بجانبها  النظام  دكتاتورية  ضد  بالنضال  الداخل  يف  واالكتفاء 
التغايض عن فعل جوانبها األخرى يف البنية االجتامعية التي ال تقل ظلاًم وقهًرا واستبداًدا 
عن جانبها السيايس ليكون ذلك املوقف دعاًم لنهج النظام الطبقي االقتصادي املعادي 
عىل طول اخلط ملصالح الطبقات الشعبية راًدا ذلك التخيل إىل ما أحدثته سجون النظام 
وسنوات االعتقال الطويلة من دمار نفيس يف نفوس املناضلني التي حمقتها حمًقا وال سيام 
باليقني االشرتاكي،  الثقة  التي زعزعت  الروسية  بالبرييسرتويكا  أهنا جاءت مصحوبة 
وجعلت هؤالء يقومون بعد خروجهم من املعتقالت بتمجيد الليربالية والتسليم بفكرة 
انطواء صفحة االشرتاكية والتسليم بموت املاركسية والقومية والوطنية ورضورة تصفية 
األحزاب اليسارية وانتهاء مفهوم السيادة الوطنية وميض عهد التنمية املستقلة وبرضورة 

تسليم الشعوب بدور قوى العوملة املتوحشة كقدر ال فكاَك منه. 
كام يسجل اخلري عىل مثقفي تلك املوجة تعاليهم عىل الشعب وإدانته وحتقريه فقط ألنه مل 
يتحرك وفق مشيئتهم. أما الربجوازية السورية واملفرتض نظرًيا أن تكون الطبقة االجتامعية 
احلاملة للمرشوع الليربايل، واملثقفون الليرباليون حمض ناطقني باسمها، وليسوا بدالء منها 
بعد أن هجروا الطبقة االجتامعية التي ينارصوهنا سابًقا، وهم حالًيا حيملون خياًرا خارًسا 
سلًفا ألن هذه الطبقة الربجوازية التي تصدوا لدفاع عن دورها هي قد ختلت عن لعب هذا 
الدور التنويري وفضلت التحالف مع السلطة الدكتاتورية، ويزيد حجم هذه املفارقة أكثر 
أن النظام من الناحية العملية بات هو الصانع الفعيل لليربالية االقتصادية عىل أرض الواقع 

السوري، وبذلك باتت تكرس بقاء النظام أكثر مما تدفع نحو تغيريه.
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لقد قوبل نقد اخلري للعقل السوري املعارض يف حينه بردود فعل عاصفة من قبل احللفاء 
يف إعالن دمشق، والذي كان نائًبا لرئيسه كام من القوى السياسية املشاركة يف التجمع الوطني 
الديمقراطي املعارض، ومل يشفع له عند هؤالء أنه كان جراًحا ماهًرا يف ترشحيه لبنيته الفكرية.

ترشيح العقل املعارض يف زمن الثورة 
كل أمراض العقل السوري املعارض التي حتدث عنها اخلري يف زمن ما قبل الثورة 

برزت بوضوح يف الواقع العميل يف مرحلة ما بعد الثورة.
فاحللفاء  للنظام،  كام  للمعارضة  مربًكا  العفوي  بشكله  الثوري  احلراك  اندالع  كان 
يف التجمع الوطني الديمقراطي املعارض الذي يضم أحزاب إعالن دمشق إىل جانب 
أحزاب يسارية وقومية توزع موقفهم بني موقفني: املوقف األول؛ مثله إعالن دمشق 
فهؤالء مل حيسموا موقفهم مما جيري يف سورية هل هو حمض انتفاضة أم ثورة؟ وكانوا عىل 
ارتياب دائم بمقاومة الشعب السوري للنظام الذي كان من وجهة نظرهم حمض مجهور 
ألحداث  اخلارج  عىل  برهاهنم  متمسكني  يزالون  ما  هم  بينام  لدكتاتورية  خانع  بائس 
التغيري الديمقراطي املنشود يف البالد. وحتى شهر نيسان/ أبريل 2011 كانوا مرتددين 
باالنضامم يف  باإلحياء  التنسيق  هيئة  لتحالف  االنضامم  ويناورن يف  الشارع  إىل  بالنزول 
مستقل  حتالفي  إطار  تكوين  عىل  اخلارج  يف  املسلمني  اإلخوان  يفاوضون  كانوا  وقت 
املكون  بعض  أما  اخلارجي.  التدخل  فكرة  الرافضني  واليسارين  القوميني  حتالف  عن 
اليساري يف التجمع فقد وصف احلراك دون تردد بالثورة السياسية متييًزا هلا عن الثورة 
الديمقراطي  الوطني  التجمع  تنظيامت  من  الباقي  اآلخر  القسم  أما  االجتامعية)37(، 
املعارض فلم يفهم بدوره الثورة إال بوصفها ثورة تقودها أحزاب منظمة، ومن ثم، بات 
ياف من تصاعد رد فعل الشعب الغاضب عىل عنف السلطة، حيث كان هناك خماوف 
البنية الدكتاتورية للنظام بشكل رسيع  من الطرح الشعبوي الذي كان يسعى لتفكيك 
ومفاجئ حتت ضغط الشارع املنتفض وجرى احلديث عندها عن رضورة استباق عنفها 
املنتفض بحل سيايس وطني -)الدعوة ملؤمتر وطني(-  املتامدي بحق الشارع السوري 

ينتج عنه تغيري سلمي تدرجيي يف البالد. 

)))) افتتاحية جريدة حزب العمل الشيوعي يف سورية/ اآلن )).
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أواخر عام  اللبنانية  له مع جملة اآلداب  نبوئية يف مقابلة  حتدث اخلري بوضوح رؤية 
)38(2011 عن هذه اخللفية لألحداث موضًحا رضورة جتاوز املفهوم النمطي للثورة يف 

توصيف احلراك الثوري يف سورية، جمدًدا ثقته بتعلق إرادة السوريني باحلرية، وقدرهتم 
ا عفوية ثورة السوريني إىل أربعة  عىل إحداث التغيري الوطني الديمقراطي املطلوب، رادًّ
النظام وفساده وقمعه املعمم ضد كل نشاط سيايس مستقل،  أسباب؛ أوهلا دكتاتورية 
بعد  النظام  هبا  بارش  التي  املتسارعة  الليربالية  بتوجهاهتا  االقتصادية  سياساته  وثانيها 
عام 2000، وما نتج عنها من خلل يف البنية االجتامعية. وهو يرد عىل اهتامات النظام 
للحراك باملؤامرة مؤكًدا مسؤولية النظام وأجهزته األمنية عام حص يف سورية، وحيصل. 
ويف صدد رده عىل سؤال اهتام وسائل إعالم املعارضة اخلارجية والدول الداعمة هليئة 
التنسيق برفض تضمني برناجمها شعار إسقاط النظام؛ يفند اخلري هذه املسألة مبينًا الفرق 
أنه حارض ضمنًا يف  له، مؤكًدا  العميل  السيايس  والطرح  للشعار  الشعبوي  الطرح  بني 
بني  الربناجمي  الطرح  اختالف  موضًحا  وأحزاهبا.  التنسيق  هيئة  وبيانات  طروحات 
معارضة الداخل التي مل تكتِف بطرح رضورة تغيري النظام بل قامت بتحديد هوية النظام 
التدخل اخلارجي  تراهن عىل  بقيت  التي  اخلارج  منه، وذلك بخالف معارضة  البديل 
إلنجاز التغيري الوطني الديمقراطي يف سورية جارة معها الرياح الدولية العاتية واملدمرة 

كل مرتكز شعبي وطني للحل الديمقراطي يف سورية.
عندما بدأت أصوات املعارضة اخلارجية تعلو مطالبة املجتمع الدويل بتسليح الثورة 
وعسكرهتا، تكلم اخلري بوضوح وبصرية املناضل العارف بكل بواطن قوة الدكتاتورية 
الذي جيب أن  املسار الصحيح  نازهلا اخلري هو وحزبه لعقود طويلة حمدًدا  التي  العاتية 
يسلكه الثوار يف حراكهم حمذًرا هؤالء من مغبة فعل ذلك بقوله: )إن الثورة إذا تعسكرت 

تأسلمت، وإذا تأسلمت تّطيفت(.

)))) سورية يف املخاض.
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عبد العزيز اخلّي
طبيب السجون والعلوي املشاكس

ابن القرداحة الذي هدد بسمعته السياسية الطيبة عرش النظام، فاختفى

باسل العودات)39(

املشاكس،  العلوي  اهلادئ،  املثقف  السجون،  طبيب  السابق،  اليساري  املسجون 
ماسك شعرة معاوية بني أطياف املعارضة السورية، ابن مدينة القرداحة، وابن العائلة 
العلوية صاحبة الوجاهة والسلطة املعنوية داخل الطائفة، املختفي أو املختطف، احلي 
امليت، كلها صفات ال تنطبق إال عىل املعارض السوري عبد العزيز اخلرّي الذي اعتقلته 

السلطات السورية اختطاًفا ومل تعرتف بعملها.
البدايات

اخلرّي، )63 عاًما( أو ما يطيب ألصدقائه ورفاق دربه السيايس بأن يدعوه )أبو املجد( 
وهو اسم ابنه الوحيد، من مواليد مدينة القرداحة )مسقط رأس عائلة األسد(، درس 
املحظور،  الشيوعي  العـمل  حزب  يف  السبعينات  هناية  نشط  دمشق،  جامعة  يف  الطب 
وأصبح عضو مكتب سيايس فيه عام 1982، وتعرض للمالحقة منذ ذلك الوقت مع 
جمموعة من كوادر احلزب، وأصبح الرجل األول يف احلزب بعد اعتقـال قياديي الصف 
األول عام 1985، فعمل عىل ترميمه بعد االعتقاالت التي دمرته، ونجح نسبًيا، لكنّه 
بقي متوارًيا عن األنظار عرش سنوات داخل سورية حتى ألقي القبض عليه بعد دسيسة 
عام 1992، وبقي بزنازين األجهزة األمنية ُيستجوب حتى أصدرت حمكمة أمن الدولة 
عام 1995 حكاًم عليه بالسجن 22 عاًما بتهمة االنتامء إىل حزب سيايس حمظور ونقل 
النظام  حُياكم  التي  احلوامة  التهمة  وهي  األمة«  نفسية  »توهن  أن  شأهنا  من  كاذبة  أنباء 

)))) كاتب سوري ))1)-.
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السوري فيها معارضيه دائاًم.
يف سجن صيدنايا حّول زنزانة فارغة لعيادة بمساعدة سجناء إسالميني وبضغوط 
عىل إدارة السجن، وأصبح طبيب اجلميع، من دون متييز بني شيوعي وإسالمي، كردي 
وعريب، وكان قارًئا متابًعا ملا جيري يف العامل اخلارجي، حتى ُأطلق رساحه بعفو رئايس 

عام 2005 مع كل قيادات حزب العمل املحكومني بالسجن سنوات طويلة.
االختفاء األول والثاين

سوق  وسط  من  السورية  األمن  أجهزة  اختطفته  أن  بعد  األوىل  املرة  اخلرّي  اختفى 
وسط العاصمة دمشق عام 1992، ثم ظهر أنه يف فروع املخابرات ُيعّذب وُيستجوب، 
حتى ُحكم عليه بالسجن 22 عاًما ثمنًا ملواقفه السياسية املعارضة، وهي العقوبة األكثر 
طواًل التي حُيكم هبا مسجون علامين غري متهم بأي هتمة هلا عالقة بأي شكل من أشكال 

العنف املسلح يف سورية.
بعيد  السورية  األمن  أجهزة  يد  عىل  سبتمرب2012  أيلول/  يف  ثانية  مّرة  اختفى 
السورية،  للمعارضة  رسمية  بزيارة  الصني  من  قادًما  الدويل  دمشق  مطار  من  خروجه 
ونفت السلطات وجوده لدهيا، وما زالت تنفي حتى اآلن، ورست شائعات عن قتله 

داخل السجن ال أحد يعرف مدى صحتها.
مصادر روسية رفيعة املستوى أخربت قياديني يف هيئة التنسيق التي كان يرأس اخلرّي 
عالقاهتا اخلارجية وإعالمها بأن لدهيا رصد إلشارة هاتفه النّقال يوم اختطافه، انتهت 
السورية  املعارضة  الذي تقول عنها  التابع للمخابرات اجلوية  العسكري  املزة  يف مطار 
إهنا األقسى واألكثر عنًفا، لكنها عادت بعد أيام لتتربأ من املعلومة وتقول إهنا أخطأت 

يف التقدير.
حاول الروس، أو باألحرى، اّدعوا أهنم حاولوا التوسط ملعرفة مصريه أو اإلفراج 
عنه، لكنهم فشلوا يف وساطتهم مع النظام، وهتربوا من الوساطة كلها بعد أشهر عدة، 
السوري أعدم  النظام  بأن  اللبناين  قياديني يف حزب اهلل  نقلت وسائل إعالم عن  يف ما 

الرجل، أو ربام قتله حتت التعذيب، لكن أحًدا ال يستطيع تأكيد ذلك.
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قبيل االختفاء األول
مارس اخلرّي الطب لنحو مخس سنوات، إال أن اهتاممه وفكره كان صوب السياسة، 
فتحّول برسعة من عضو إىل قيادي بارز يف حزب العمل الشيوعي، وأصبح رئيًسا لتحرير 
صحيفة )النداء الشعبي(، وهي الصحيفة األكثر شعبية وتوزيًعا وانتشاًرا يف سورية يف 
أوائل الثامنينات، كام كان عضو هيئة حترير جملة )الّشيوعي(، وعضو هيئة حترير )الراية 
احلمراء( وهي نرشات تصدر عن احلزب، ثم تدّرج ليصبح طوال عرش سنوات )82 

ـ 92( الرجل األول يف هذا احلزب املحظور يف سورية يف عهدي األسد األب واالبن.
ختفى الرجل عن أعني املخابرات السورية ملدة 11 عاًما، وهي من أطول مدد التخفي 
السيايس يف التاريخ العريب، وفّرغت األجهزة األمنية كتيبة مسّلحة من رجال املخابرات 
ملتابعة حتركاته وكشفه، ومل تنجح إال بعد دسيسة أوقعت به، فألقي عليه القبض مطلع 

عام 1992 وسط العاصمة السورية.
خالل ختّفيه، مل يسلم أفراد أرسهتم من األذى والضغط ملعرفة مكانه، وتعّرض بعض 
الستسالمه  ذلك  يؤدي  أن  عسى  لسنوات  كرهينة  بعضهم  واعتقل  لضغوط  إخوته 

وتسليم نفسه.
اختفى يف األفرع األمنية ثالث سنوات، مل يعرف عنه يشء خالهلا، وقال رفاقه إنه 
تعرض لتعذيب قاس، وُسجن يف زنزانات انفرادية، إىل أن قررت األجهزة األمنية حتويله 
22 عاًما  بالسجن  النوري(  1995، وحكمه رئيسها )فايز  الدولة عام  أمن  إىل حمكمة 
االشرتاكي  للنظام  مناهضة  بأنشطة  و)القيام  حمظورة(  سياسية  جلمعية  )االنتامء  بتهمة 
للدولة( و)نرش أخبار كاذبة من شأهنا زعزعة ثقة اجلامهري بالثورة والنظام االشرتاكي(، 

وكذلك )مناهضة أهداف الثورة(.
بسبب عدم وجود أطباء يف السجون السياسية السورية، تطّوع اخلرّي ملعاجلة زمالء 
وقوميني  وشيوعيني  إسالميني  وصوب،  حدب  كل  من  سياسيني  مسجونني  املكان، 
خالل  وعالج  طبية،  لعيادة  الزنزانات  إحدى  بتحويل  السجن  إدارة  وأقنع  وبعثيني، 

سجنه وفق شهادة رفاق له أكثر من مائة ألف حالة مرضّية.
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يف  وحيًدا  وبقي  كافة،  الشيوعي  العمل  حزب  من  رفاقه  رساح  أطلق   2001 عام 
سجنه، وتبنّت قضيته منظامت حقوقية حملية وإقليمية ودولية، مثل منظمة العفو الدولية 
أطلق  أن  النتيجة  وكانت  اإلنسان،  حلقوق  العربية  واللجنة  ووتش  رايتس  وهيومان 

رساحه بعفو رئايس عام 2005.
قبيل االختفاء الثاين

للخري الكثري من الكتابات السياسية والفكرية، عن قضايا القمع، وإرهاب السلطة، 
والدكتاتوريات، وعن العدالة واحلرية وإرساء الديمقراطية، وإرساء مؤسسات الدولة 
واحرتام املواطن وتوزيع الثروة، وأصبح مرجًعا لعدد من املنظامت الدولية، كام أسس 

أو شارك يف تأسيس عدد من التجمعات السياسية بعد خروجه من السجن.
الديمقراطي  التغيري  قوى  تنسيق  هليئة  اخلرّي  انضم  السجن،  من  خروجه  بعد 
18 حزًبا سياسًيا  2011 نحو  تأسيسها عام  التي ضمت وقت  املعارضة يف سورية 
وجتمًعا، وحُلم بأن حيقق من خالهلا ما ناضل من أجله عرشات السنني، وأن تعّوض 
له النتائج ما ُسجن من أجله 13 عاًما، وقد أسهم يف وضع ثوابت )ال للعنف، وال 
للتدخل األجنبي وال للطائفية(، ثم راح يؤكد  رضورة بدء )مفاوضات( مع النظام 
برعاية دولية، وهو أمر القى سخًطا من تيارات معارضة كثرية، وتسبب موقفه هذا 
بأن اعتدت عليه أطراف حُتسب عىل املعارضة قبل أن تكتشف صواب رأيه، فقد كان 
يقول دائاًم إن التفاوض أمر حتمي بني أي طريف حرب، ما دام أن أي طرف مل يقدر 

عىل هزيمة اآلخر عسكرًيا.
التوجهات  خمتلفة  معارضة  تيارات  بداياهتا  يف  ضمت  التي  التنسيق  هيئة  يف 
واأليديولوجيات، عمل اخلرّي عىل حتقيق التوازن بينها، واستمع للتيارات والشخصيات 
مجيعها، ومل حياول الضغط عىل أحدها بل اعتمد اإلقناع واحلجة لتقريب املواقف والرؤى، 

فكان صامم أمان وبيضة قبان لتوفري حدود األمان والعدالة والقناعة بني مكوناهتا.
إن سمعته السياسية الطيبة، وهدوءه وتوازنه، وواقعيته، وحتركه بأكثر من جمال كانوا 
اهليئة فور عودته من زيارة رسمية إىل  له من  أسباًبا غري مبارشة يف اختفائه مع رفيقني 
الصني، احلليفة للنظام، وقد رافقه رئيس اهليئة حسن عبد العظيم لكنّه مل يتف مثله، ما 
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يؤكد أن الرجل مستهدف بذاته، ويشّكل بشخصه خطًرا كبرًيا عىل النظام.
خصم شخيص

ختتلف التفسريات عن سبب اختفائه، أو اختطافه واعتقاله، فبعض يرى أن سمعته 
يف  املعارضة،  أطياف  كل  مع  والواسعة  املمتازة  الشخصية  وعالقاته  اجليدة،  السياسية 
الداخل واخلارج، وكذلك عالقاته القوية بكبار رجاالت الطائفة العلوية -بوصفه من 
جرت  والتي  العلويني،  الدين  شيوخ  فيها  يكثر  التي  األرسة  هذه  مهمة-  علوية  أرسة 
مواجهات بينها وبني عائلة األسد بسبب املنزلة واملوقع، هذا كله شّكل مشكلة كبرية 
بالنسبة إىل النظام، الذي ال يتخّيل وال يقبل بوجود معارض قوي له، فكيف إن كان من 
الطائفة العلوية أيًضا، فبذلك سيكون مقتله، فرجل هبذه املواصفات يعد خطًرا مبارًشا 
العلويني  املعارضة ومن  بقبول من  بدياًل مرتقًبا سيحظى  النظام وشخوصه وربام  عىل 

ومن رجاالت النظام ممن مل يتدخلوا باحلرب بصورة مبارشة.
ضد  أنه  من  الرغم  عىل  الرجل،  بأن  تقول  منه،  مقربون  عنها  يتحدث  أخرى  أنباء 
العسكرة وضد فوىض السالح، حاول أنه يتواصل مع املعارضة السورية املسّلحة، ونجح 
يف كسب ثقة أطراف مهمة فيها، ويف الوقت نفسه كانت لديه عالقات قوية مع ضباط كبار 
من الطائفة العلوية نتيجة منزلة أرسته، ومنهم أصدقاء طفولة وجريان وأقارب، وقد بدأ 
عملية تنسيق خطرة بني عسكريني من داخل النظام وبعضهم أعمدة للنظام؛ واملعارضة 
حوار  وفتح  مقبولة،  انتقالية  ملرحلة  نواة  لتشكيل  معهم  يسعى  وكان  املسّلحة،  الثورية 
منهجي كان سيقود بالغالب لتنسيق عسكري رفيع املستوى بني الطرفني، لو تم، سيؤدي 
إىل تداعي أسس النظام، وسيضع االنقالب عىل بعد خطوات، وهلذا قرر النظام إخفاءه.

ال أحد يستطيع معرفة احلقيقة، وال تقدير حجم اإلشاعة يف هذه الفرضيات، وقد 
ُتكتشف احلقيقة يف يوم من األيام، أو قد تغيب وختتفي كام اختفى الرجل، لكن املؤكد 
أن اخلرّي كان خطًرا عىل النظام، شخصية حضارية، ال عنفية وال طائفية وال إقصائية، 
صاحبة أفق ورؤية، وباختفائه فضح ضعف النظام، الذي ال يقدر عىل احتامل شخص 
السوريني  لكل  التعددية  بسورية  إال  يؤمن  ومل  عمره،  طوال  سالًحا  حيمل  مل  واحد، 

يتداول فيها اجلميع السلطة لريسموا مستقبلهم بكرامة وحرية.
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شهادات شخصّية عن عبد العزيز اخلّي
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أربع حمطات

فاديا الذقاين)40(

آذار/ مارس 1976، الشام، أبو رمانة
عىل درج بناٍء أنيق ذي باب حديدي من الصناعات اليدوية مزخرف أسود اللون، 
ننتظر دقائق قبل أن يفتح عبد العزيز الباب تسبقه ابتسامته الواسعة، ينزل هبدوء العامل 
كله، ال يشء يستعجله، ببطء وشموخ وعلّو ينزل الدرجات القليلة. نظرته تنتمي إىل 
تلك التي تسجلها الذاكرة مرًة واحدًة باقية، بالكاد ُيسمع صوته يلقي السالم بأدٍب أكثر 

من جّم. كم كان وسياًم ومجياًل.
- هاكام األمانة.

كان الكيس حيتوي عىل أرشطة »كاسيتات« مهّربة ألول رشيط ملارسيل خليفة.

ترشين األول/ أكتوبر 1915، خمّيم اليموك
البيت يعّج بضجة الرائح والغادي، كنا أكثر من عرشين شخًصا نتحرك يف االجتاهات 
كلها، نغني ونرشب ونعبث ونحن ُنعّد أطباق السهرة. رجٌل واحد يقتعد الزاوية صامًتا 
يكاد اجلّد يبعث يف معامله بعًضا من عبوس، يبدو يف سكينة أحاط هبا نفسه، وهو يكّب 
عىل قراءة ما يف يديه، ثم يمسك القلم بني الفينة واألخرى، متابًعا عمله غري مكرتث 

بالضجيج، كأنه يف خلوٍة عنا مجيًعا.

)1)) كاتبة سورية- ))1).
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أيار/ مايو 2006، باريس، الباستيل
هل سأعرفه؟

العينان نفسهام وألق النظرة املطمئنّة امُلَطْمِئنة نفسها. مل يعد أسود الشعر، واتسع قلياًل 
فراغ شعره عند مقدم الرأس.

منكم  واحًدا  أر  مل  يل:  قال  أوروبا  يف  واألصدقاء  الرفاق  مرّشدي  عن  حديث  بعد 
هناك!  أنتم  وال  هنا  أنتم  فال  احلنني،  يقتلكم  منكم،  مادًيا  املرتاحني  حتى  هنا،  سعيًدا 
روا مرة واحدة ال رجعة عنها؛ فإما البقاء يف  كفاكم نظًرا إىل املايض، عيشوا احلارض، قرِّ
عوا بعضكم بعًضا  أوروبا والتعايش مع وضعكم وبناء حياة حقيقية هنا، أو عودوا. شجِّ

عىل العودة، راح املايض تعالوا نعمل املستقبل.
كأّن لعبد عندما يتكلم سحر النبّي عىل كل من شهدته يسمع له. طاملا تساءلُت يف 
اجللسات عن رّس حضوره الكثيف الطاغي، وأنا أرى كيف ينظر إليه الشباب مسحورين 
أدائه )ربام أكثر بمحتوى ما يقول؟(. ال يستطيع قوُل عبد أن يرتكك  بإيقاع  مبهورين 
سامًلا منه. يكاد يكون »معّلاًم« كشيخ حلقة صوفّية، يربط اآلخرين إليه بحبل رّسي ال 
ُيشاهد. يميض سهرته يتلقى االتصاالت من كل حدب وصوب، ختتلط التهاين بحريته 
الغامر ذاهتا. كأْن  اللطف  أبوابه مبارشًة. بال متهيد وبنربة  بالعمل يطرق عبد  الطازجة 
للتفرد والبطولة مذ كان يف االبتدائية  املنذور  الرجل  ليس من وقت زائد يضّيعه، هذا 

حيرر جريدة احلائط املدرسية، ولربام قبل ذلك.
كم حيرتم عبد إيقاعه الشخيص الذايت الذي يكاد أحياًنا يستفز بعض ذوي األمزجة 
النارية الرسيعة، ال ختلخل انتظاَمه وتسلسَله املصائُب وال احلادثات، فهو معه يف أقىص 
دائاًم  فرتاه  املفاجأة،  مفعول  مبطلة  السحرية  الوصفة  عنده  كأن  االنسجام.  درجات 
جاهًزا لكل احتامل. هو هكذا يف احلوار أيًضا، إذ يظن »خصمه« أنه )اخلصم( يف قولته 
األخرية، أتى بحجة احلجج دعاًم ملنطقه. ال يتغري ملمٌح من مالمح عبد، إال أن تتسع 
ابتسامته ويزداد إشعاع نظرته الودودة شاملًة املكان كله. ربام يرشف رشفًة من كأسه، 
أو قد يشعل سيجارًة، ثم يبدأ الرّد والتفنيد من دون أدنى مسحة للغضب والتأثر. تبقى 

نربته واثقة هادئًة واضحة بطيئة، ال عالقة هلا متاًما بنبض احلديث العام بل بنبضه هو.
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مرًة أخرى يكرر »خصم« احلوار تساؤله عن هذا الرجل العجيب: عبد، وعن مصدر 
هذا اهلدوء الداخيل الساجي يف سكينٍة تكاد تكون دائمة الوجود.

الالذقية، 2007 
بالطبيعة  تغنيه  يف  البحر.  وشّط  والقرى  اجلبال  أقايص  إىل  »السياسة«  عبد  حيمل 
سياسة، ويف تذوقه فطائر السلق طازجة من أيدي صانعاهتا عىل الطرقات سياسة. ما 
خرسه عىل الصعيد الشخيص مل يعرتف يوًما بكونه خسارة. »كل يشء له ثمن« هذا أقىص 
ما يمكن أن يقوله إن سمع تلميًحا عن »جمد« ابنه يكرب ألب غائب. يبلغ االنسجام، بني 
ا جيعل بعض املقربني يتساءلون أحياًنا إن كانت له  ما خطَّه لنفسه وما يعمله كل يوم، حدًّ

»نقطة ضعف« يمكن أن يترسب املرء إليه عربها.
فبهذا  كله،  يشّع من عيوهنم وكياهنم  إيامًنا  بأنفسهم وبرسالتهم  األنبياء  يؤمن  أَوال 

يكسبون املؤمنني؟
يا عبد، قلُت ملاريا إهنم غّيبوك مرة ثالثة. قالت إهنا تنتظرك السرتداد الشال األبيض 
احلريري الصويف الذي نسيَته عندها يف البندقية. ال أنسى تلك اللحظة النادرة التي شّف 
من غاللتها حزنك عليه وأسفك عىل نسيانه. وكأنك ندمت عىل سامحك هلام بالظهور، 
وكأنام مل ترد أن تطول برهة احلديث، قلَت يل برسعة واقتضاب إنه من أغىل ما متلك، 

وإنه شال والدك.
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يف حرضة الغياب

فائق حوجية)41(

عام مر عىل غياب »أيب املجد«، عبد العزيز اخلرّي؛ من دون خرب.
وأبو املجد؛ إنسان من هذا الوطن »ولد ونشأ وترعرع« ناشًدا احلرية.

يف نشدانه هذا املطلق؛ غابت عنه حريته الشخصية: ختفى واعتقل حواىل ربع قرن.
هذا من طبائع األمور يف بلد يعاين رضوًبا من االستبداد والتخلف وضياع احلقوق.

عندما الحت تباشري احلرية؛ ألقى أبو املجد نفسه يف خضمها؛ ودخل التجربة من 
بابيها: باب الوطن؛ الذي ال يريد له االستبداد أن يكون من دونه، إما أن يبقى االثنان 

مًعا أو أن يزوال مًعا.
وتراجيديا اإلنسان؛ الذي يف توقه إىل احلرية حيرص عىل الوطن وال يريده من دون 
بقايا وطن؛ ستكون جوفاء، كذبة  أو  أن حرية فوق دمار  يدرك  ذاته  الوقت  حرية؛ يف 

كربى وأخرى يف أحسن األحوال.
ألنه أراد الوطن املوحد؛ سيد نفسه؛ مع احلرية والكرامة، وضع نفسه يف مرمى كل 

مطلق نار، وما أكثرهم.
هلا من جهة؛ ونريان  مقاوًما  بنارها؛ وخربها؛ وعاش  اكتوى  التي  االستبداد  نريان 

أخرى؛ »ليست صديقة« شعبوية؛ متنفجة؛ تافهة.
من جهة أخرى كان اخليار األسهل له، وهو »ابن الطائفة الكريمة« وصاحب التاريخ 
السيايس والنضايل الطويل، أن يتصدر املشهد السوريايل: إما باملداورة عىل خيار احلرية 
بالغريزة  باللحاق  أو  األقل-  عىل  الشخيص  التاريخ  كل  عىل  باملداورة  -أي  والكرامة 

واختيار الصوت األعىل عىل عالته.
)))) ناشط حقوقي وسيايس سوري- ))1).
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لكنه تذكر مع ابن املقفع أن أعىل األصوات ال تصدر إال عن األشياء الفارغة.
املستقبل،  سورية  إىل  انحاز  اجلوهر،  يف  تبحث  التي  األصالة  إىل  انحاز  فقد  لذلك 

سورية اإلنسان.
مل يكن أبو املجد وسطًيا يف يوم من األيام؛ ال يف بنائه املنطقي وال يف تصوره لالنتفاضة 
السورية؛ لكنه كان، كام أزعم: جذرًيا يف الرؤية، عقالنًيا يف التحليل، وجدًيا يف املامرسة. 
العالية- عرضًة لكل صنوف  نظر أصحاب األصوات  الذي جعله -من وجهة  األمر 
مل  األمر  هذا  لكن  والسفاهة.  االبتذال  حدود  احلاالت  من  كثري  يف  تصل  التي  االهتام 
يثنه عن رضورة إحكام العقل والترصف بحكمة من يريد املحافظة عىل وطن بعيًدا عن 

األوهام واألكاذيب.
مل يكن أبو املجد قديًسا؛ لكن نظرته املتأملة واملتأملة بعد مهامجته بالبيض يف القاهرة 
من قبل عتاة املعارضة كانت حتذر من أن األفق الذي يرسمه االستبداد؛ بمعية هؤالء 

العتاة لن يقودنا إال إىل كارثة؛ يف أحسن األحوال إىل استبداد مكان استبداد.
الغزوات  البيض« قد رشعنوا »موضوعًيا« كل  الساكتني عن »غزوة  كان يدرك أن 

التي طالت أهداف االنتفاضة يف احلرية والكرامة.
إن تغييب عبد العزيز اخلرّي، قبل اختطافه وبعده، ومن قبل األطراف مجيعها باختالف 
الدرجات، هو حماولة لقطع الطريق أمام حق اإلنسان يف التوق واحللم واحلرية والكرامة. 
حقه يف الذود عن اعتقاده وقناعاته حتى آخر صلب هو إيغال يف اجلريمة والنذالة حتى 

أبعد مدى.
إنه يف غيابه، يمثل إدانة كربى لضيق األفق واهلمجية والتفاهة التي تدعي احتكار 

احلقيقة يف كل زمان ومكان.
أبا املجد، أّدعي أنك يف غيابك، ويف خفوت صوتك، أكثر حضوًرا وعلو كعب من 

كثريين.
احلرية تليق بالشعب السوري، احلرية تليق بك.
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الرفيق احلارض عىل الرغم من الغياب 

أمل نرص)42(

 هي خطوات بالذاكرة نحو الوراء، إىل ذلك اللقاء الدافئ الذي كان القلب ُيسابق 
يف نبضه اخلطوات املتسارعة ملالقاة )أبو املجد(، كان ذلك يف هناية عام 2005 لتهنئته 
عىل سالمة خروجه من السجن، بعد اعتقال دام أربعة عرش عاًما، هذا اللقاء كان األول 
يل مع رفيق أعرف عنه الكثري تنظيمًيا ونضالًيا، لكنّي مل ألتقه بسبب الوضع التنظيمي 
السجون واملعتقالت وتعّرف  الرفاق والرفيقات تالقوا يف  فالكثري من  الرسي حلزبنا، 

بعضهم إىل بعض هناك. 
يف هناية عام 2007 َنَقل أبو املجد سكناه إىل دمشق، حينها كانت بداية جديدة لنفث 
روح العمل التنظيمي املتوقفة عندي منذ سنني طويلة، كان سببها اعتقال أبو املجد يف 
وأحييت  عادت  الداخل،  يف  التنظيمي  احلزب  نشاط  وتوقف   ،1992 فرباير  شباط/ 
معها عالقة اجتامعية مجيلة، حني أصبح أبو املجد جزًء من أرستنا الصغرية، وحني حتول 
منزلنا إىل ورشة عمل ألوراقه ولقاءاته ببعض السياسيني والناشطني، لصياغة التوافقات 
التي ممكن اخلروج هبا لبناء حتالف سيايس لقوى املعارضة الديمقراطية بداخل سورية. 
عامان عاصفان يف مسرية حيايت السياسية ضمن حالة استثنائية لسورية مع انطالق 
ثورهتا، كانا مع عبد العزيز اخلرّي يف خطوات كثرية، ذكريات هلا وقع متميز يف خميلتي 

لشخصية جامعة فريدة احلضور يف جملسها وحوارها ونضاهلا.
هلا،  أهٌل  اخلرّي  العزيز  الثورة، ومن غري عبد  وانطلقت صّفارة  العمل،  دّقت ساعة 
وضعت بني يديه مرشوع بيان عاّميل بحكم نشاطي يف احتاد نقابات العامل كتبناه باسم 
جمموعة من العاملني يف احتاد نقابات العامل ممن أهلبتهم روح الثورة، ُتعّري تبعية احتاد 
عن  استقالليتها  إلعادة  دعوة  يف  هلا،  البعث  حزب  واحتكار  للسلطة  العامل  نقابات 
احلرية  يف  الوطنية  روحهم  واملوظفني  العامل  يف  تستنهض  و  السلطة،  وهيمنة  سيطرة 

)))) باحثة اقتصادية سورية- ))1).
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والكرامة ويف رفض املامرسات القرسية والقمعية لقيادة احتاد نقابات العامل يف استخدام 
النقابات العاملية والعامل واملوظفني أداة قمع لرضب املتظاهرين السلميني. فأبو املجد 
يملك من اخلربة الكافية لدعم عمل املجموعة وليصّوب البيان، وبالفعل كان عىل يديه 
انطالق هيئة التنسيق العاملية التي كغريها من األعامل السلمية القت ما القته من املخاطر 
األمنية. فمنذ التأسيس مل تالقي هذه الفكرة تأييد ودعم السياسيني هلا، لكن إرصارنا 
ودعم عبد العزيز لفكرتنا كان هلام دور يف تبني هيئة التنسيق الوطنية نرش البيانات عىل 
النقابية  الوحدات  بتوزيعها عىل  نتكّفل  وكنا  اإلعالمية مجيعها،  التحالفية  اهليئة  مواقع 
والرشكات واملعامل يف دمشق، والتي توقف النشاط هبا، وتالشى بعد سنة واحدة يف 

خضم العسكرة التي عّمت مناطق احلراك غالبيتها.
للمشاركة يف  القاهرة  اىل  العزيز اخلري  رافقت عبد   2012 يونيو  يف هناية حزيران/ 
التنقالت وزخم  السورية، وكم كانت كّم  السياسية  للقوى والتحالفات  املؤمتر األول 
يف  النضايل  التاريخ  ارث  من  حيملون  الذين  السياسيني  قبل  من  ُتطرح  التي  األفكار 
مقاومة استبداد السلطة هلم وزجهم بالسجون ألعوام طويلة متباينًا عن تلك األفكار 
والتي  الكبرية،  واخلربة  املسؤولية  بروح  العزيز  عبد  يطلقها  كان  التي  واالستشهادات 
من  عدد  قبل  من  آنذاك  لسورية  السيايس  للحل  ُيطرح  كان  مما  النقيض  عىل  كانت 
السورية  املعارضة  فشل  يف  حقيقة  املهم  اجلزًء  هذا  وكان  هناك،  املعارضني  السياسيني 
يومها، بأن تكون عىل قدر املسؤولية واجلدية التي حولت نتائج املؤمتر إىل رؤى مستقبلية 

خميبة لآلمال.
وما أكد تلك احلقيقة يل مرة أخرى اللقاء الذي ُدعيت إليه مع عبدالعزيز اخلرّي يف 10 
متوز/ يوليو 2012 للحديث عن الثورة السورية عىل مرسح دوار الشمس يف بريوت، 
التي مل  العزيز  التخوين لعبد  التي خلت من  تتالت األسئلة  وبحضور سوري ولبناين، 
التنسيق  هيئة  يف  اخلارجية  العالقات  مسؤول  بوصفه  عليه  واهلجومية  احلدة  من  ختل 
الوطنية، من بعض الشبان والشابات الناشطني والسياسيني حول الطروحات النقيضة 
هلم التي خرج هبا مؤمتر هيئة التنسيق الوطنية، ألهنا مل حتاِك صورة احلل املستعجل الذي 
كانوا يرسمونه لسورية، صورة كانت تعاكس احلقيقة والواقع الذي حاول الكثري من 
السياسيني واإلعالم »املؤّيد للثورة » غرسها يف أذهان الشباب، وكانت بمجملها مغايرة 
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األجنبي،  استجالب  لدعم  مطاحمهم  تأييد  يف  سامعها،  يريدون  كانوا  التي  لألجوبة 
بلد مثل سورية، وألن عشقهم  العمل يف  لطروحات غابت عنها رؤية واقعية آلليات 
للحرية كان أكرب من خربهتم السياسية بطبيعة هذه األنظمة الدكتاتورية وقوة حتالفاهتا 

وطريقة العمل إلسقاطها، كان عنفهم اللفظي عليه.
يف  الصاعقة  الردود  تلك  كانت  منه،  سمعوها  التي  احلقيقة  من  اخلوف  وبسبب   
احلوار باهلجوم الذي بدر منهم، وعىل الرغم من ذلك كله مل يرج عن هدوئه وصربه 
خطكم  طول  عىل  الداعمني  من  لكم  سنكون  »بأننا  أجاهبم  بل  املعتادة،  وديناميكيته 

النضايل« لكن دعونا أواًل نتحاور مًعا ديمقراطًيا.
املعارضة والتي  املستقبل، مع طيف متنوع من  تنقلنا لعرض رؤيتنا لسورية  تابعنا 
جزء منها كان مثقاًل باالرمتاء بخياالت وهم التغيري الرسيع، وجزء آخر كان ممتنًعا عن 
حتمل املسؤولية احلقيقية للرؤى املنطقية لوقائع احلل السيايس يف حواراهتم ومناقشاهتم 
وسلوكياهتم حتت ادعاءات أخرى عن التطرف واألسلمة والتسلح، كان ذلك يف لقاء 
روما يف أواسط شهر متوز/ يوليو 2012، اللقاء الذي وصف به مسؤول مجعية سانت 
اجييديو اإليطالية راعية اللقاء آنذاك بأن عبد العزيز اخلرّي حمرك القوى السياسية السورية 
ودينامو ثورهتا حني تستعيص اآلراء والطروحات عن التوافق، ويطلب من عبد العزيز 
أن جيد املخرج الذي جيمعنا للخروج بتوافق منطقي وكانت بصمته واضحة ببيان روما 

آنذاك.
لقراءات  املترسعة  املتوجسني من اآلثار  فيها أوهام   أعود وأضغط ذاكريت وأطارد 
الواقع، إىل أين نحن ذاهبون اآلن، وأتذكر جواب عبد العزيز حني سألته ذات السؤال 
يف أواسط صيف 2011، بفرحة تفاؤل انتصارات سلميتنا عىل قمعهم آنذاك، وبوحشة 
املتجهم استقبلت جوابه: قد يكون هذا االنتصار فًخا لنا مجيًعا بعد صدور مرسوم العفو 
عن املتشددين اإلسالميني وكان ما طرحه حينها هو صورة الوضع الذي وصلت إليه 

سورية وثورهتا بعد اختفائه بأقل من عام.
وبوصلتنا  السيايس،  لنشاطنا  احلرة  اإلرادة  ميزان  العزيز  عبد  بقي  عام  إىل  عام  من 
الفكرية التي أوليناها انتباها شديًدا لتفاصيل احلياة السياسية التي ُترسم هنا وهناك كي 
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ال تكون سوريا يف مهب الريح بفعل دكتاتورية نظامها القمعي ومرتزقة حرهبا من كل 
املتنازعني عليها عنًفا، وما بني تغييبه القرسي عنا.

للمعارضة  أغلبها  السياسية  املواقف  فيها   تلونت  مضت،  سنوات  ست  واليوم   
السورية، بام فيها التي كان رشيًكا بتأسيسها، فالكل بات مستجدي احلل، ال فاعاًل بل 

عاجًزا يف الوصول إليه.
رفيقي عبد العزيز: نعم لن تفنى احلياة ولن َيموت اجلميع، لكن اإلرادة احلرة التي 

اهتّزت دعائمها يف غيابك القرسي وحدها من نخاف عليها من املوت.
عبد العزيز اخلري كم نفتقدك ونفتقد أمثالك يف زمن سقوط األقنعة ورشاء الذمم. 

كن بخري يا رفيقي.
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عبد العزيز اخلّي 

حممد صالح)43(

يف أوضاع العمل الرسي كنا نلتقي مًعا نحن أعضاء احلزب بأماكن عامة أو بالشارع 
غالًبا  يرتك  السيايس  ألن  تنظيمية  وغالًبا  وتنظيمية  سياسية  أشياء  عن  قلياًل  لنتحدث 

لرتتيب لقاء يف بيت أحد رفاقنا.
كنت طلبت موعًدا من املكتب السيايس للحزب ووصلني أنه سيكون هناك شخص 
ينتظرك يف شارع احلميدية وتعرفون بعضكم، وصلت إىل املكان ألجد الرفيق أبا أمحد 
الذي اختلفت معه منذ يومني عىل كثري من األشياء يف لقائنا األول. حتادثنا لبضع دقائق 
من دون أن نتفق مع إرصار كل منا أنه عىل حق. بقيت متوجًسا من اللقاء مع هذا الرفيق 
يف كل موعد ألتقي فيه مع أحد. علمت أن رفيقي هذا من الساحل السوري، ومن عائلة 
رفيقنا  اخلري  العزيز  عبد  إنه  بذلك،  املقصود  من  عرفت  وبالتقاطعات  هناك،  معروفة 

الذي سمعت به، ومل ألتقه.
مل أكن مرتاًحا ملواعيد مع عبد العزيز، وطلبت شخًصا آخر يف لقاء الحق، وكان الرد 

سنرسل لك محصًيا تتفاهم معه.
حدث ما حدث واعتقلنا مجيًعا، وانتقلنا إىل صيدنايا والتقينا هناك لنتحدث برصاحة 

مطلقة وبحرية مطلقة، ولنتعرف إىل بعضنا بوضوح كبري غالًبا ما يكون حقيقًيا.
انقلبت الكثري من التصورات التي كانت بمخيلتنا عن أشخاص التقينا هبم بموعد أو 
أكثر. كان هناك معيشة دائمة هي عىل مدار الساعة، ال تعيشها حتى مع أوالدك التقيت 
بالطريق ضمن موعد  ألتقيه  العزيز اخلري اآلخر املختلف عن عبد الذي كنت  مع عبد 

الدقائق القليلة.
عبد العزيز االنسان اختلف بالنسبة إيل عن الرفيق، فقد كان هناك عبد الطبيب الذي 

)))) سيايس سوري ومعتقل سابق ))1)-.
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يعتني بكل الذين حوله، ينبهك إىل كسلك وكرشك الذي يكرب، إنه يعتني بك كأم وأب 
من  جًدا  خاص  شخيص  بيشء  تدخاًل  ويعدها  البعض  تزعج  احلالة  تلك  كانت  مًعا، 

منطق أبوي فوقي، وكنت مع آخرين نعد ذلك تدخاًل أبوًيا عايل اإلنسانية كام أسميناه.
يل  بالنسبة  األقرب  وكان  معه  وحتاورت  السيايس  العزيز  عبد  إىل  هناك  استمعت 
أنه  أكثر من مرة  السجن رصحت  السوري وعندما خرجت من  العام حللمنا  باملفهوم 
األقرب إيل باملفهومات. قال يل رفيق لنا )شايف حاله من عيلة كبرية(، قلت: مل أر ذلك 

ربام ألنني أعد عائلتي كبرية أيًضا.
املدن  من  وبالكثري  الحًقا،  السجن  من  خروجه  بعد  مراًرا  العزيز  بعبد  التقيت 
السورية، كان يطمح إىل تشكيل قوة تنظيمية حتالفية من بعض قوى اليسار مع إمكان 
اللقاء مع الشباب مع جيل تركناهم أطفااًل عندما دخلنا املعتقل وخرجنا بعد أكثر من 

عقد لنجدهم شباًبا وهلم طموحهم الذي مل ندركه.
اختلفت معه أثناء احلوار بتشكيل حتالف تيم، وقلت أنك تعتمد عىل قوى عرجاء ال 
تستطيع محل نفسها، وأمتنى العمل عىل إجياد قوى شبابية صاعدة تستطيع أن تعمل، ال 
قوى منهكة تتمنى العمل ولكنها ليست قادرة. احلوار األكرب الذي جرى بيننا وكان يف 
بيتي مع عدد غري قليل من رفاق املعتقل الذين حرضوا اللقاء -وكان حيصل لقاءات يف 
نلتقي  بيت أحدنا عندما يكون هناك شخص قادم من مدينة أخرى، واختصاًرا للوقت 
وعن  للرئيس،  نائًبا  فيه  شغل  الذي  دمشق  إعالن  من  املوقف  حول  كان  واحد-  ببيت 
اإلعالن  سلبيات  ومع  التغيري  إىل  هتدف  أخرى  قوى  مع  التحالف  هذا  توسع  إمكان 
الوطني  )التغيري  وهي  كلامت،  مخس  من  فقرة  بتشجيع  رأي  هناك  وكان  وإجيابياته، 
الديمقراطي السلمي التدرجي( وهل لدينا املقدرة عىل تقوية هذا التيار ضمن اإلعالن 
أم أن هناك سيطرة من قوى أخرى داخل اإلعالن للتفرد بالقرار تم اعتقال البعض من 
اإلعالن ليرتك الالذقية ويقيم بدمشق، حيث كان هناك مذكرة توقيف من فرع أمن الدولة 
بالالذقية. انتهى فعلًيا التحالف ضمن اإلعالن، لتستمر جذور اخلالف إىل مرحلة الحقة 
أدت إىل تشكيل هيئة التنسيق واملجلس الوطني. بعد العام 2011 كان هناك أشياء خمتلفة 
اقرتبت منه أكثر، وكنت أراه إنساًنا أكثر وحمًبا لسورية أكثر، وحلمه العريب بدأ يتوهج يف 
داخله، كان مفهومه ملا حيصل بسورية )كام رأيته أنا(، ومن اللحظات األوىل، أن املطلوب 
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اآلن هو تدمري سورية وعىل قوى الثورة التصدي لذلك. وإذا أردنا املحافظة عىل سورية 
علينا املحافظة عىل سلمية الثورة وهنا تكمن القوة وعلينا أن نبتكر حالة خاصة بنا للتغيري.

محل السالح يعني بالنهاية وصول اجلهاديني إىل سورية وتدمريها، وال نعرف إىل أين 
ستصل سورية بنهاية املطاف، ولتكن البندقية ملواجهة العدوان اخلارجي فقط.

انتهى به املطاف إىل تشكيل هيئة التنسيق مع جمموعة من القوى السياسية السورية. 
إنجاز  بعد  معها  حتالف  ال  اآلن  حمدد؛  هلدف  آنية  حتالفات  هي  القوى  هذه  بعض 
نتيجة حلوار طويل يف  كان  هذا  معها ممكن.  االستمرار  يكون  قد  قوى  املهمة. وهناك 
أثناء التحضري ملؤمتر اهليئة، ويف أثناء مؤمتر اهليئة بحلبون حتدثت معه عن طرد اإلعالم 
السوري، وأن ذلك عمل مناقض لطرحنا عن حرية االعالم ورضورة وجوده. قال يل 
حرفًيا: يعني كام استقبلوه الشباب باهلتاف اإلعالم السوري كاذب، ولكن جيب قبوله 

كام نطلب من النظام قبول اإلعالم اآلخر.
تأييده للعسكرة،  الرغم من عدم  كان يشدد عىل عالقة مع بعض اجليش احلر عىل 

ويردد ربام نستطيع وقف االنجرار إىل الدم من خالل هذه العالقة.
النظام رغبة  لدى  أن  يكرر  فيه مطلقة، وكان  ثقة  لديه  يكن  مل  النظام  باحلديث عن 
شديدة بنقل االحتجاجات إىل ساحته العسكرية، فهناك ملعبه وهناك يستطيع أن يبقى 

باملكان الذي جييده.
بالسلم واحلوار ال مكان للنظام، وسيشعر أنه غريب عن السالم.

باملحصلة عبد العزيز من رجال السياسة التي تعجبني، كلام اقرتبت منهم، وقد ال 
نفهمهم من بعيد.

 لك احلرية وأمل اللقاء.
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 الصديق والعزيز عبد العزيز اخلي

زياد قباين)44(

تعرفت إىل الصديق والرفيق عبد العزيز يف أواخر عام 1977، منذ أكثر من أربعني 
العريف  التوقيف  بعد قضاء عام ونصف من  السجن  إثر خروجي من  عاًما، وذلك يف 
بتهمة االنتامء إىل تنظيم ماركيس رسي ملجموعة شباب يساريني من أوساط يسار البعث 
األتايس  بزعامة  السلطة  يف  استمرت  التي   1966 فرباير  شباط/   23 حركة  وأنصار 
وزعني وصالح جديد وماخوس إىل جانب حافظ األسد، الذي سار مع صالح جديد 

منذ انقالب 8 آذار/مارس عام 1963.
وكنت، بعد جتربة السجن والتعرف شخصًيا إىل رفاق التنظيم الرسي وأنامط فهمهم 
ومغادرة  والسيايس  احلزيب  العمل  من  هنائًيا  االنسحاب  قررت  قد  وعيهم،  ومستوى 
البالد مهاجًرا إىل أوروبا، وحتديًدا أملانيا التي كنت قد زرهتا عام 1972. ولكن لقائي 
بالطبيب الشاب عبد العزيز اخلري وجمموعة من أصدقائه الذين تابعوا العمل السيايس 
املنظم عىل هدى ما بدأت به مع جمموعتي قبل عدة سنوات جعلني أمام معضلة أخالقية 
معقدة؛ فمن اجلهة األوىل كنت قد أدركت أن هناك قوى كبرية تتالعب بمصري سورية 
وإنني لست سوى سمكة صغرية ال تستطيع التأثري يف جمرى األحداث، وأن مصريي لن 
يكون أفضل من مصري أي سمكة صغرية تسبح يف املحيط إىل جانب السمك الكبري، 
جتعلني  العزيز  عبد  ومحاسة  وابتسامة  وتفاؤل  نظرات  صدق  كان  أخرى  جهة  ومن 
أخجل من التفكري بخاليص الفردي فقط، وبعد لقاءات عدة استطاع الرفيق عبد العزيز 
باحلريات  الظفر  أجل  من  الرسي  العمل  باستمرار  إقناعي  دمشق  جامعة  يف  ورفاقه 
الديمقراطية ودحر دكتاتورية حافظ األسد. ويف الوقت  نفسه التقيت صدفة أواخر عام 
1977 يف أحد دور السينام بالصديق القديم من رابطة العمل الشيوعي فاتح جاموس 

تتمتع  التي  ملكة  زوجته  مع  وكان  ومتخفًيا،  العسكري  األمن  من  مالحًقا  كان  الذي 
وجدا  أن  إىل  السينام  من  اخلروج  بعد  بمتابعتي  قاما  حيث  اخلاصة،  وحمبتي  باحرتامي 
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الفرصة املناسبة لبدء احلديث معي. وكانت عالقتي السياسية بفاتح قوية ومتتد لسنوات 
السفر إىل خارج سورية.  العمل والعزوف عن  عدة من احلوار. وهكذا قررت متابعة 
وكنت يف حينه نشيًطا يف جامعة دمشق وعىل صلة بمجموعة من األصدقاء اليساريني 
من خمتلف اخللفيات التنظيمية. وتوطدت أوارص الصداقة الشخصية والسياسية بالرفيق 
التي  يرسى  املهندسة  الكربى  أخته  مع  القوية  وصداقتي  تعريف  خالل  من  العزيز  عبد 
كانت تدرس الدكتوراه يف موسكو، والتي كنت قد التقيتها سابًقا مع صديقي القديم 
املهندس شوكت اخلري الذي تعرفت إليه منذ عام 1969 والذي سجن معي عام 1976 

شهر آذار/ مارس.
لبناء  خصبة  تربة  لنا  وفرت  التي  والسياسية  الشخصية  العوامل  اجتمعت  وهكذا 
السبعينات من  أواخر  منذ  العزيز اخلري  الرفيق عبد  قوية مع  عالقة سياسية وشخصية 

القرن املايض. 

كان عبد العزيز يتمتع بقدرة عالية عىل االستامع لآلخر بدقة وعىل ختزين املعلومات 
يف تالفيف دماغه بطريقه جتعله يستعيد املعلومات يف اللحظة املناسبة وأفضل مما يفعل 
بقدراته  حمدثيه  إشعار  عىل  قادًرا  العزيز  عبد  كان  نفسه  الوقت  ويِف  اْلَيْوَم.  الكمبيوتر 
أمهية  األكثر  النقاط  عىل  الرتكيز  عىل  املحافظة  مع  لآلخر  العميق  واحرتامه  العالية 

ومركزية للعمل الوطني من أجل حرية الشعب السوري.
إن شجاعة عبد العزيز وصموده وبساطته وذاكرته القوية وعلومه ومعارفه، إضافة 
مدينة  أوساط  يف  وحمرتم  كبري  السم  بحيازهتا  واملعروفة  العريقة  العائلية  خلفيته  إىل 
القرداحة التي ينتمي إليها الرئيس األسد جعلت من عبد العزيز شخصية وطنية عامة 
قادرة عىل أن تكون عامل مشرتك بني القوى الوطنية السورية مجيعها بمختلف مكوناهتا 
عبد  من  جيعل  الذي  األمر  وهو  واالجتامعية.  والسياسية  والقومية  والدينية  الطائفية 
العزيز منافًسا خطًرا لسلطة بشار األسد، وهو األمر الذي باعتقادي، يقف خلف خطفه 

من قبل املخابرات اجلوية، وتغييبه عن احلياة السياسية يف سورية منذ عام 2012.
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