
علي أنوزال

ــة  ــتــــصــــاديــ ــعــــة االقــ ــقــــاطــ ــة املــ ــ ــركـ ــ تـــــواجـــــه حـ
والــثــقــافــيــة إلســرائــيــل حملة مــســعــورة في 
دول أوروبية وأميركا تسعى إلى تجريمها 
ومــاحــقــة رمـــوزهـــا، تــقــف وراءهــــا الحركة 
ــــن خــــــال الـــضـــغـــط عــلــى  ــة، مـ ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
الستصدار  ومحاكم  وبــرملــانــات  حكومات 
قـــرارات وأحــكــام بقصد ترهيب الناس من 
وبقدر  معها.  التعاطف  أو  لها  االنــضــمــام 
ما تعتبر هذه الحملة ترهيبية وعدوانية، 
تستهدف حرية التعبير، إال أنها تعبر عن 
نفسه،  الوقت  وفــي  املقاطعة.  حملة  نجاح 
عن خوف الحركة الصهيونية منها، ألنها 
تهدد وجودها، وتكشف عن حقيقتها أنها 
أيديولوجية عنصرية شوفينية احتالية. 
ففي فرنسا أقّرت محكمتها العليا تجريم 
حركة املقاطعة، قبل أن تنتصر لها املحكمة 
األوروبـــيـــة لحقوق اإلنــســان الــتــي رأت في 
لاتفاقية  انتهاكا  الفرنسية  املحكمة  قــرار 
ــان، واعـــتـــبـــرت  ــ ــــسـ األوروبـــــيـــــة لـــحـــقـــوق اإلنـ
نـــشـــاط حـــركـــة املــقــاطــعــة الــســلــمــي مــكــفــوال 
بــقــوانــني حــمــايــة حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر. 
وفــــي أملـــانـــيـــا، صــــادق الـــبـــرملـــان الــفــيــدرالــي 
قــرار غير ملزم يصف حركة  على مشروع 
السامية،  ومــعــاداة  بالعنصرية  املقاطعة 
ــــى مـــحـــاصـــرة أنــشــطــتــهــا، وهـــو  ويــــدعــــو إلـ
التضامن  الذي تعمل مجموعات  املشروع 

وائل نجم

قــرابــة ثمانية أشــهــر عــلــى انفجار  مــضــت 
ــــي خـــمـــســـة أشــهــر  ــوالـ ــ ــــروت، وحـ ــيـ ــ مــــرفــــأ بـ
ــري تــشــكــيــل  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ ــلـــى تــكــلــيــف سـ عـ
حكومة »مهّمة« من أصحاب اختصاص، 
الفرنسي،  الــرئــيــس  ملــبــادرة طرحها  وفــقــًا 
إيمانويل ماكرون، على القوى السياسية 
اللبنانية فــي أثــنــاء زيــارتــه بــيــروت بعيد 
 شيئًا لم 

ّ
انــفــجــار املــرفــأ مــبــاشــرة، غير أن

ــم يــتــغــّيــر، فـــاألفـــق الــســيــاســي  يــحــصــل ولــ
على حــالــه مــن االنـــســـداد، بــل أخــذ منحًى 
تصاعديًا مع الخاف الحادث بني رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــيـــشـــال عــــــون، والـــرئـــيـــس 
الحريري.  الحكومة، سعد  املكلف تشكيل 
واألزمة االقتصادية واملعيشية إلى مزيد 
انهيار سعر صرف  فــي ظــل  التعقيد،  مــن 
األجنبية  العمات  أمــام  اللبنانية  الليرة 
األخــــرى، ســّيــمــا الــــدوالر األمــيــركــي، حيث 
ــــي الـــســـوق  بـــلـــغ ســـعـــر صــــــرف الــــــــــدوالر فـ
املوازية في بيروت 15 ألف ليرة لبنانية. 
من  مزيد  إلــى  أيضًا  االجتماعية  ــة  واألزمـ
كــورونــا  جائحة  ي 

ّ
تفش ظــل  فــي  التعقيد، 

التي طرحتها  الحلول  وفشل  ناحية،  من 
الــحــكــومــة ملــواجــهــتــهــا مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
ــع املـــعـــيـــشـــي الــــــذي فـــتـــك بـــاألســـر  ــ ــــوضـ والـ

اللبنانية من ناحية ثالثة. 
بـــــات الــجــمــيــع فــــي لـــبـــنـــان وفـــــي الـــخـــارج 
 األزمــات املرّكبة التي 

ّ
 مفتاح حل

ّ
يــدرك أن

يــعــيــشــهــا الـــلـــبـــنـــانـــي تـــكـــمـــن فــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، وهــــذه تــحــتــاج إلـــى تـــوافـــق أو 
ـــر بــعــد. 

ّ
ــذا لــــم يـــتـــوف ــ اتــــفــــاق ســـيـــاســـي، وهــ

والتوافق أو االتفاق السياسي، أو بصورة 
الـــذي يــســّد األفــق   الــخــاف السياسي 

ّ
أدق

أمـــــام الـــحـــلـــول يــظــهــر عــلــى هــيــئــة خـــاٍف 
على الصاحيات، خصوصًا بني الرئيس 
عـــــون واملـــكـــلـــف الــــحــــريــــري. وقـــــد تـــجـــاوز 
ــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة الــنــاظــمــة  ــون الـ ــ عـ
طالب  عــنــدمــا  الــحــكــومــة،  تشكيل  لعملية 
على  حكومية  تشكيلة  بتقديم  الحريري 
 من 

ً
 كا

ّ
هواه وطلبه، أو االعتذار، علمًا أن

النيابي  املــجــلــس  مــن  منتخٌب  الــرئــيــســني 
الدستور،  آلية منصوص عليها في  وفق 
ــاك الـــفـــاضـــح األول  ــهــ ــتــ وهــــنــــا يـــكـــمـــن االنــ

عصام شعبان

فــي الــحــادث املـــرّوع فــي ســوهــاج )جنوب 
قــطــاريــن أودى بحياة  مــصــر(، اصـــطـــدام 
الــصــحــة(  وزارة  )بـــحـــســـب  شــخــصــًا   19
وأصيب فيه عشرات الجرحى، دالالت عن 
تعاقب حكومات  ينفها  لــم  ظلم ســنــواٍت 
ــّرت فـــي تطبيق  ــمـ ــتـ وســـلـــطـــات طـــاملـــا اسـ
سياساٍت غير عادلة، تؤجل املهام امللّحة، 
ومنها ما يتعلق بإصاح خدمات النقل، 
كما  الخلل.  تعالج  تنمية  وغــيــاب خطط 
يذّكر الحادث السلطة واملجتمع بسيادة 
نمط حياة قاٍس في جنوب مصر وريفها، 
وقطاعات  أنشطة  تراجع  جوانبه  ضمن 
إنتاجية، وارتفاع نسب البطالة، ونقص 

في الخدمات وسوء حالتها أو تهالكها.
وتضاف نتائج السلطوية، وما تتضمنه 
من استبعاد الكفاءات واستبدالها بدائرة 
غير  أغلبها  العدد،  املوالني محدودة  من 
تعالج  تنموية  لــرؤيــة  وتفتقد  مختص، 
الــنــمــط مـــن اإلدارة،  الـــخـــلـــل، هــــذا  أوجـــــه 
والذي يمثل عودة بيروقراطية أهل الثقة، 
يتضّمن في كل موقع منخفضي الكفاءة. 
ديمقراطيًا  منتخبة  هيئات  غــيــاب  ومــع 
ــع  ــام وضــ ــهــ ــمــ ــوم بــ ــقـــي تـــــقـــ ــيـ ــقـ بـــشـــكـــل حـ
الخطط،  عنها  تنبثق  الــتــي  الــســيــاســات 
وتتم مراقبة تنفيذها ومتابعته، ال يمكن 
التنمية  أو  اإلصـــــاح  جـــهـــود  تــحــقــق  أن 
مــســتــهــدفــاتــهــا الــنــهــائــيــة، وال يــعــقــل، في 
يــراعــي  أن  اإلدارة،  مـــن  الــنــمــط  ــذا  هــ ــل  ظـ
مــتــخــذو الــقــرار تــرتــيــب األولـــويـــات، وهــو 
ومطالباتهم،  الــنــاس  رأي  يــهــّمــش  الـــذي 
ويرفض حتى االسترشاد بما يقولونه، 
أو يستمع، في أحيان كثيرة، إلى خبراء. 
ـــحـــة 

ّ
وبــــالــــتــــالــــي، تــــكــــون األزمـــــــــــات مـــرش

للتكرار، خصوصًا مع اقتران السلطوية 
بـــســـيـــاســـات الـــظـــلـــم االجـــتـــمـــاعـــي. وهــنــا 
املصريني  حــقــوق  انــتــهــاك  يصبح مشهد 
مــكــتــمــل األركــــــان، ســيــاســيــًا واجــتــمــاعــيــًا، 
ال تــخــطــئــة الـــعـــني، وال تــنــفــيــه مــحــاوالت 

اإلنكار أو تفضيل جانب على آخر.
الــصــدمــات األكـــاذيـــب، ويبقى  تسقط مــع 
ــع يــتــحــّدى الـــدعـــايـــة. ومــــع األزمــــات  ــواقـ الـ
ــواقــــص، فـــشـــل الـــســـيـــاســـات  ــنــ تــتــكــشــف الــ
وخــلــل  الـــتـــقـــديـــر  ــوء  ــ وســ اإلدارة،  وعـــجـــز 
في  التدبير  األولــويــات، ونقصان  ترتيب 
املبالغة  مــن  ليس  املــــوارد. وهنا  توظيف 
أن يـــوصـــف الـــحـــال بــــأن مــصــر مــحــزونــة 
بإدارتها حني تخفق، وفرحة حني تحقق 
أي انتصار يعيد ثقة مواطنيها بنموذج 
الدولة، القادرة على اإلنجاز والتي تراعي 
ــــات وتــتــبــع عـــدالـــة فـــي الــتــنــمــيــة،  ــويـ ــ األولـ
خذو القرار، 

ّ
ويعتذر فيها املسؤولون ومت

ــاودون الــتــفــكــيــر فــــي ســيــاســاتــهــم،  ــ ــعــ ــ ويــ
ويــعــتــرفــون بـــاألخـــطـــاء بــشــجــاعــة. ولــكــن 
من الغريب أن يطرح رئيس وزراء مصر، 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، ويــتــحــدث كــمــواطــن 
 مــتــى تــنــتــهــي حــــوادث 

ً
مــصــري مــتــســائــا

الـــقـــطـــارات؟ وهـــو تــصــريــٌح يــتــنــاقــض مع 
مسؤوليات صاحبه، ومع ما ينبغي قوله 
مـــن إجـــــاء لــلــحــقــيــقــة ومـــصـــارحـــة بــشــأن 
الوعد بإنهاء املشكلة  التقصير، أو حتى 
فــي مخطط زمني مــحــّدد، حتى وإن كان 
ــّكـــك. وال يــخــتــلــف هــنــا  ــد مـــحـــل تـــشـ الــــوعــ
موقف وزير النقل، كامل الوزير، الذي يرى 
 يــرفــض االســتــقــالــة 

ً
نــفــســه جــنــديــًا مــقــاتــا

والــهــرب مــن املــيــدان، بما يــوحــي بــأنــه لم 
ينتقل بعد إلى مفهوم واضع السياسات 
والخطط، اال إذ كان املسؤولون يعتبرون 
ــم مـــتـــلـــقـــي أوامـــــــــــر. وال يــخــتــلــف  ــهـ ــفـــسـ أنـ

سمير حمدي

م الحكومة الليبية املؤقتة، 
ّ
بعد إعان تسل

بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، مــقــالــيــد 
ــراءات التسلم  ــ األمــــور فــي بــنــغــازي، إثـــر إجـ
مـــــع الــــحــــكــــومــــة املــــــــوازيــــــــة، بــــرئــــاســــة عــبــد 
ــتـــراب الليبي  الــلــه الــثــنــي، يــصــبــح كــامــل الـ
الفعلية،  الــجــديــدة  الــحــكــومــة  تــحــت سلطة 
مــرة منذ سنوات  ومقرها طرابلس. وألول 
يـــحـــدث هــــــذا. ولـــكـــن األمـــــــور لــيــســت بــهــذه 
الــبــســاطــة بــالــتــأكــيــد، فــهــنــاك عـــوائـــق ال بد 
ــهــا، 

ّ
مــــن اجـــتـــيـــازهـــا، وأزمــــــــات يــنــبــغــي حــل

بعهدتها   
ٌ
منوط االنتقالية  الحكومة  فهذه 

تـــحـــويـــل قــــــرار وحــــــدة الــــتــــراب الــلــيــبــي مــن 
مـــجـــّرد شـــعـــار ســيــاســي إلــــى واقـــــع فــعــلــي، 
وهو ما يتطلب إجــراءات واقعية وعاجلة، 
التي  الدولة  أقلها توحيد مؤسسات  ليس 
عـــت بــني طــرابــلــس وبــنــغــازي، وإيــجــاد 

ّ
تـــوز

صــيــغــة لــبــنــاء مــؤســســة عــســكــريــة وأمــنــيــة 
موحدة، تكون ذات صبغة مهنية، وتحترم 
التجاذبات  الدستوري، بعيدا عن  موقعها 
السياسية، وهو ما يبدو أمرا صعبا، على 
ــــل فـــي ظـــل تــمــّســك املــلــيــشــيــات املــوالــيــة  األقـ
ــلـــواء املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر بــمــواقــفــهــا،  لـ
حــيــث تــظــاهــر عــنــاصــرهــا للتأكيد عــلــى أن 
تابع  الوطني«  »الجيش  عليه  يطلقون  ما 
لحفتر، مهّددين بمواجهة كل من سيحاول 
يشعر  أن خليفة حفتر  األكــيــد  عنه.  فصله 
ــطــــوات قـــادمـــة  ــن أي خــ بــالــقــلــق الــفــعــلــي مــ
للحكومة االنتقالية، على الرغم من أنها لم 
األرض،  فعلية على  أي خــطــوات  عــن  تعلن 
فهو يــدرك، قبل غيره، أن فكرة إطــاق اسم 
»الجيش الوطني« على املسلحني التابعني 
 
ً
تابعة  

ً
وطنية  

ً
مؤسسة منهم  يجعل  لن  له 

لـــلـــدولـــة، فــهــنــاك فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي قـــوات 
عــســكــريــة أخـــــرى تــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
املــنــتــهــيــة مــدتــهــا تــعــتــبــر نــفــســهــا الــجــيــش 
الحقيقي للدولة، وهو ما يستوجب إعادة 
بـــنـــاء املـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــواصـــفـــاٍت 
أمــراء  بــني  املحاصصة  عــن  بعيدا  مختلفة، 
الحرب وقــادة املليشيات، بمن فيهم حفتر 
ــذي يــنــبــغــي على  ــ نـــفـــســـه.  املـــلـــف الـــثـــانـــي الـ
الحكومة املؤقتة العمل عليه هو مجموعات 
املرتزقة املنتشرة في الباد، ففي السنوات 
للتدخل  ليبيا مــســرحــا  املــاضــيــة أصــبــحــت 
اإلمـــارات،  العسكري من دول شتى )مصر، 
تــركــيــا، روســـيـــا، فـــرنـــســـا(، وتــــم اســتــجــاب 
أعــداد ضخمة من املقاتلني األجــانــب، يقّدر 

مع الشعب الفلسطيني في أملانيا وأوروبا 
التعبير  على إسقاطه، ألنه يناقض حرية 
ــــي. وفـــي  ــانــ ــ ــتــــور األملــ ــتــــي يــكــفــلــهــا الــــدســ الــ
الــيــمــيــنــي،  الـــرئـــيـــس  إدارة  كـــانـــت  أمـــيـــركـــا، 
ــــب، تـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــنــيــف  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ دونــ
للسامية«،  »معادية  بأنها  املقاطعة  حركة 
ومـــعـــاقـــبـــة كــــل املـــنـــظـــمـــات املـــشـــاركـــة فــيــهــا 
بــدعــوى أنــهــا تــدعــو إلـــى الــكــراهــيــة. وبعد 
بادين،  الديمقراطي، جو  الرئيس  انتخاب 
ــــت االتـــــحـــــادات الـــيـــهـــوديـــة فــــي أمــيــركــا  دعـ
الــشــمــالــيــة إدارتــــــه إلــــى اعــتــمــاد الــتــعــريــف 
املثير للجدل الذي أقــّره »التحالف الدولي 
الــذي يعّرف  الهولوكوست«  إلحياء ذكــرى 
لليهود،  كراهية  بأنها  السامية«  »مــعــاداة 
ويــشــمــل ذلـــك حــتــى الــتــصــريــحــات املــعــاديــة 

إلسرائيل.
ما الــذي يجعل كل هذه الــدول، بمحاكمها 
وبرملاناتها وإداراتــهــا، تتحّرك ضد حركة 
الوحيد  الاعنف، ساحها  ى 

ّ
تتبن سلمية 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا االقـ ــهـ ــالـ ــكـ ــل أشـ ــكـ املــــقــــاطــــعــــة، بـ
ــة، ملــــشــــروع الـــفـــكـــرة  ــكــــريــ ــفــ ــيـــة والــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
الــصــهــيــونــيــة؟ ثـــّمـــة أكـــثـــر مـــن ســبــب يــدفــع 
الــحــمــلــة الــصــهــيــونــيــة إلــــى الـــتـــحـــّرك، على 
املقاطعة:  حــركــة  لتشويه  جبهة،  مــن  أكــثــر 
أوال، ألنها سلمية غير عنيفة، ال تستهدف 
األفــراد، بل املؤسسات والشركات. وثانيا، 
ألنها شعبية تعتمد على الشعوب، وليس 
على الحكومات، ونجحت في عوملة النضال 

التطبيع التي أقدمت عليها أكثر من دولة 
ــيـــل، ألنـــهـــا تــكــســر طــوق  ــرائـ عــربــيــة مـــع إسـ
الــعــزلــة مــن حــولــهــا، وتــضــرب فــي الصميم 
ــقــــوم عــلــى  ــقـــاطـــعـــة الــــتــــي تــ عـــمـــل حــــركــــة املـ
ثــاثــة أهــــداف، تتمثل فــي إنــهــاء االحــتــال 
اإلسرائيلي لأراضي الفلسطينية وتفكيك 
مستوطنات الضفة الغربية وتدمير جدار 
الفصل العنصري ورفع الحصار عن غزة، 
التمييزي ضد  اإلسرائيلي  النظام  وإنهاء 
ــنـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي إســـرائـــيـــل،  ــواطـ املـ
بالعودة  الفلسطينيني  لاجئني  والسماح 

ــة.  ــيــ ــلــ ــم األصــ ــهـ ــقـ ــاطـ ــنـ مـ أو  إلـــــــى ديــــــارهــــــم 
ومـــن أجـــل تــحــقــيــق هـــذه األهــــــداف، تتبنى 
الــحــركــة ثــــاث آلـــيـــات، هـــي املــقــاطــعــة بكل 
والعلمية  والثقافية  االقتصادية  أشكالها 
ــيــــل، وســحــب  واألكـــاديـــمـــيـــة لــــدولــــة إســــرائــ
االستثمارات من املستوطنات اإلسرائيلية، 
ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها القانون 
الدولية  املحاكم  أمــام  الــدولــي، وماحقتها 

ضد اإلفات من العقاب.
وغــيــر خـــاٍف أن هــذه الــحــركــة الــتــي أطلقها 
نشطاء فلسطينيون عام 2005 مستوحاة 
من حركة املقاطعة في جنوب أفريقيا إّبان 
فــتــرة نــظــام »األبـــرتـــهـــايـــد«، حــيــث نجحت 
تــلــك الــحــركــة فــي نـــزع الــشــرعــيــة عــن نظام 
األقــلــيــة الــبــيــضــاء الــعــنــصــريــة فـــي جــنــوب 
العنصري  الفصل  نــظــام  أفــريــقــيــا، وإنــهــاء 
تقل  ال  الــيــوم  الصهيونية  والــحــركــة  فيها. 
خطورة عن نظام »األبــارتــهــايــد«، بل إنها 
أخطر منه بكثير، ليس فقط ألنها تعتمد 
ســيــاســة االســتــيــطــان والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، 
ولكن أيضا لكونها تّدعي امتاك شرعيات 
ديــنــيــة وتــاريــخــيــة وأســطــوريــة غــيــر قابلة 
لــلــنــقــاش. ولــكــن مــا يــجــب أال يخفى علينا 
أن الصهيونية التي يخشى اليوم كثيرون 
ــا مــــن اتـــهـــامـــهـــم بـــمـــعـــاداة  انـــتـــقـــادهـــا خـــوفـ
ــــس الـــقـــريـــب،  الـــســـامـــيـــة، كــــانــــت، حـــتـــى األمــ
ــال الــعــنــصــريــة  ــ ــكـ ــ ــــن أشـ ــكــــا مـ تـــعـــتـــبـــر »شــ
قرار صادر  العنصري«، بحسب  والتمييز 

عــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة عــام 
فــلــســطــيــنــيــة  بـــمـــبـــاركـــة  إلــــغــــاؤه  تــــم   ،1975
لـــحـــظـــة ضــعــٍف  فــــي  عـــــام 1991،  وعـــربـــيـــة 
ــــى عــلــى الـــعـــراق،  عـــربـــيٍّ عــقــب الـــحـــرب األولـ
وذلــك فــي مقابل حضور إســرائــيــل مؤتمر 
التنازالت  مدريد للسام الذي شكل بداية 
الفلسطينية والعربية إلسرائيل، والتي ما 

زال نزيفها مستمرا.
ــة، تــحــقــق  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــيـــر واملـ ــتـــذكـ ــاب الـ ــ ــن بــ ــ ومــ
االقتصادية على نظام  املقاطعة  انتصار 
بداية  أفريقيا  فــي جنوب  »األبــارتــهــايــد« 
تسعينات القرن املاضي، في لحظة كانت 
فــيــه حــركــة املــقــاومــة املسلحة فــي جنوب 
أفــريــقــيــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــوتــهــا بفضل 
الدعم املادي واملعنوي الذي كانت تحظى 
ــة بــمــا فيها االتــحــاد  بــه مــن أكــثــر مــن دولـ
آنــذاك، قد تراجعت وخمدت،  السوفييتي 
ــام الــــضــــربــــات الـــقـــويـــة الــــتــــي وجــهــهــا  ــ ــ أمـ
النظام العنصري لقادتها ورموزها. لذلك 
يــجــب عـــدم االســتــهــانــة بــســاح املقاطعة، 
فهو متاح لكل من يؤمن بعدالة القضية 
ــن أنـــــه آمـــــن وغــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــــدا عــ
مــكــلــف، فــهــو ال يــحــتــاج ســـوى إلـــى يقظة 
مــحــاربــة  اإلرادة ضـــد  الــضــمــيــر ووجـــــود 
اإليمان باالنتصار عليه،  الظلم وصابة 
وهذا أضعف اإليمان، لكنه أبلغه، إن كان 

صادقا وحازما.
)كاتب وإعالمي مغربي(

للنص الدستوري من رئيس الجمهورية. 
هــذا إضــافــة إلــى إرســالــه )عـــون( أنموذجًا 
ــــف، يـــتـــضـــّمـــن كــيــفــيــة 

ّ
ــل ــيـــس املــــكــ ــرئـ إلـــــى الـ

ــع الــحــقــائــب  ــ ــــوزيـ ــة، وتـ ــومـ ــكـ تــشــكــيــل الـــحـ
الطوائف واملذاهب والقوى  الوزارية على 
»وضع  ف 

ّ
املكل للرئيس  تاركًا  السياسية، 

االسم املناسب في املكان املناسب« طبعًا 
بــعــد الــتــشــاور مــعــه. وهـــذا أيــضــًا مخالف 
للدستور الذي أعطى حق تشكيل الحكومة 
ــف. وفـــي مــقــابــل ما 

ّ
حــصــرًا لــلــرئــيــس املــكــل

حـــاول رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ميشال عــون، 
فــرضــه وتــكــريــســه عــرفــًا دســتــوريــًا، رفــض 
الــطــروحــات، وكشف  ف هــذه 

ّ
املكل الرئيس 

قبل حوالي  بتشكيلة حكومية  تــقــّدم  ــه 
ّ
أن

ــوم إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي  مــائــة يـ
لــم يــأخــذ بــهــا ولـــم يــرفــضــهــا، بــل وضعها 
ــه يــريــد التحّكم 

ّ
فــي الــجــارور، واتهمه بــأن

بالحكومة بشكل كامل من خال املطالبة 
بــثــلــث أعــضــائــهــا، وهــــذا مــرفــوض مــن كل 

اللبنانيني ألّية جهة سياسية. 
.. إنها، إذن، لعبة أو حرب صاحيات بني 
رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس 
من  هناك   

ّ
أن غير  الحريري،  ف سعد 

ّ
املكل

تلميحًا،  أو  الــقــول، تصريحًا  إلـــى  يــذهــب 
 املــســألــة لــيــســت فــي الــصــاحــيــات، 

ّ
إلـــى أن

ما بما هو أعمق من ذلك. تكمن بـ »لعبة 
ّ
إن

 
ً
األمم« في لبنان التي تريد أن تبقيه ساحة

ــبــــادل الــرســائــل  لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات وتــ
والضغط والضغط املقابل. وقد أشار إلى 
ذلــك البطريرك املــارونــي، بــشــارة الــراعــي، 
 املسألة لو 

ّ
في إحدى عظاته، عندما قال إن

قت باللبنانيني ألمكن تشكيل حكومة 
ّ
تعل

 مصالح خارجية 
ّ
خال 24 ساعة، غير أن

لها. 
ّ
تعط

يذهب فريق من اللبنانيني مّمن يناصب 
ــهــا تعرقل 

ّ
إيــــران الــعــداء إلـــى اتــهــامــهــا بــأن

حليفها  عبر  بالضغط  الحكومة  تشكيل 
ــيـــس  ــى رئـ ــلــ ــان، حــــــــزب الــــــلــــــه، عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــــــون، بـــانـــتـــظـــار أن تـــبـــدأ 
املفاوضات اإليرانية األميركية حول امللف 
الــنــووي. ويستندون في هــذا االتــهــام إلى 
ــاريـــح ومــــواقــــف شــخــصــيــات وقـــــادة  تـــصـ
رئيس  قــول مستشار  إيــرانــيــني، جديدها 
مجلس الشورى اإليراني، عبد الله هيان، 

الــــوزراء  ــأداء  بــ كــثــيــرًا، فيما يتعلق  األمـــر 
خــــال املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــتـــالـــي على 
الحادثة، راح كل وزير يكّرر ويؤكد، على 
توجيهات مؤسسة الرئاسة وتوصياتها 
ومتابعتها، وكان املؤتمر عقد خصيصًا 
تنفي  وكاستجابة سريعة  عنها،  للدفاع 
بحضور الــوزراء غياب عدالة السياسات 
وتــرتــيــب األولــــويــــات وتــخــلــي ســاحــة كل 

مسؤول.
تنتج حاالت الصدمة مكاشفة ووضوحًا 
في التعبير على مستوى الرأي العام، أو 
ما يمثل تيارًا عامًا، وهو خال الحادثة 
اإلدارة  مـــنـــظـــومـــة  بــــإخــــضــــاع  ــالــــب  ــطــ يــ
لــلــمــراجــعــة واملـــســـألـــة. وال يــكــفــي مـــع كل 
حـــادثـــة أن يــتــم اخــتــصــارهــا بــاعــتــبــارهــا 
نــوعــًا مــن الـــخـــداع فــي شكلها الــجــنــائــي، 
ــذارات )بـــرو عــتــب( بهدف  ــتـ وأن تــقــدم اعـ
الــغــضــب واســتــيــعــابــه، والتحذير  تــهــدئــة 
الــحــادث  التحقيقات. وكـــأن  مــن اســتــبــاق 
ــالــــة جــنــائــيــة،  ــثـــان حــ وكـــــــأن األزمــــــــة تـــمـ
واملتهم فيها شخص، وليست سياساٍت 
تطبقها الحكومة وسلطات سابقة، وهي 
الـــجـــذور، ومــعــلــنــة، ســكــك حديد  معلومة 
تــأخــر كثيرًا يتكلف  إلــى إصـــاح  تحتاج 
مـــلـــيـــارات. لــــذا لــيــس حـــل األزمـــــة بتقديم 
كبش فداء مع كل حادثة، أيًا كان موقعه، 
 بمزلقان، أو حتى  وزير 

ً
سائقًا أو عاما

النقل، بوصف هؤالء األشخاص أسبابًا 
مـــراجـــعـــة   ــــن دون  مـ ــلــــحــــادثــــة،  لــ ــــدة  ــيـ ــ وحـ
الـــســـيـــاســـات وخـــطـــط الــتــنــمــيــة املــتــعــلــقــة 
ومسار  بل  التحتية،  والبنية  بالخدمات 

التنمية ككل وخياراته.
ومما تكشفه الحوادث املتكّررة في مصر 
ضــعــف االســتــجــابــات الــفــوريــة لــلــكــوارث، 
ــذا الــنــقــصــان  وتــخــلــف نــظــم إدارتــــهــــا، وهــ
هــو مــا دفــع جهود أهــالــي مــركــزي طهطا 
واملـــراغـــة إلـــى مـــلء الـــفـــراغ بــعــد الــحــادثــة 
وبسالة،  شهامة  تنقصها  ال  بمحاوالٍت 
 عن 

ً
ــديـــا لــكــنــهــا لــيــســت، فـــي الـــنـــهـــايـــة، بـ

نظم إدارة الكوارث والحد من خسائرها 
الــبــشــريــة واملــــاديــــة. ولــلــمــتــابــع أن يـــدرك 
حجم األزمة، حني تتوزع أعداد املصابني 
والــضــحــايــا )وفـــي ظــل جــائــحــة كــورونــا( 
ــيـــة مــن  ــبـ عــــلــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات وأطـــــقـــــم طـ

محافظات أسيوط وقنا واألقصر.
وفي املشهد تظهر تكنولوجيا التواصل 
الحديثة إمكاناتها، لتكون صوتًا معّبرًا 
عـــن أحــــــوال الـــنـــاس واســتــجــابــاتــهــم في 
أثــنــاء الـــكـــوارث. يــصــنــع الــنــاس صوتهم 
ــم عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاوالت  ــرهـ ــيـ ــأثـ وتـ
والــتــخــويــف. تظهر  والــتــرصــد  التضييق 
فرحًا  أو  حــزنــًا  التعبير  الكامنة،  قوتهم 
ــابـــة  ــرقـ ــًا مــــن الـ ــًا، يـــصـــنـــع نــــوعــ ــبـ أو غـــضـ
الـــقـــرار، ويساهمون  ــخــذي 

ّ
والــتــوجــيــه ملــت

في إيجاد رأي عام، ففي الحادث شغلت 
مــشــكــات الــتــهــمــيــش وإهــــمــــال الــصــعــيــد 
والريف وندرة فرص العمل، ومشروعات 
ــاتـــت  ــحـــوظـــة. وبـ ــلـ ــة مـ ــاحـ ــسـ الـــتـــنـــمـــيـــة، مـ
مــوضــوعــات مــتــكــّررة فـــي الــنــقــاش حــول 
الحادث، غير رصد التناقض بني ما يراه 
 وعــاداًل وخطط 

ً
الناس ضروريًا وعاجا

عنهم وال تخصهم،  بعيدة  تحتية  لبنى 
ــة، ويــمــكــن  ــ ــويـ ــ ــل لــيــســت أولـ ــ أو عـــلـــى األقــ
تمثل  أهـــم،  إصــاحــاٍت  لصالح  تأجيلها 

أولويات مهمة داخل كل أولوية.
وفي السياق، يمكن تأمل جانب من ردود 
األفــعــال، ومــا يقوله الــنــاس عــن الــحــادث، 
ــد انـــشـــغـــاالت أنــثــروبــولــوجــيــا  ــ ــو أحـ ــ وهـ
اإلعــام بما تتضمنه من دراســة التفاعل 
ــلـــمـــواد  ــلـــكـــني لـ ــتـــهـ ــتـــجـــني واملـــسـ ــنـ بـــــني املـ

الخبراء عددهم بما يصل إلى عشرين ألفا 
خطة  يتطلب  وهــو  متعّددة،  جنسياٍت  من 
عاجلة لسحبهم من الباد، بوصفهم عامل 
توتير للوضع، وعائقا أمام فرض حكومة 
ــدة الــوطــنــيــة لــنــفــوذهــا الــفــعــلــي على  الـــوحـ

األرض.
بقي امللف الثالث املتعلق باألمن الغذائي، 
وإعادة الحياة اليومية إلى نسقها املعتاد، 
مــثــل إصـــاح شــبــكــات الــكــهــربــاء وتشغيل 
مواقع اإلنتاج النفطي بطاقتها القصوى، 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــات الـــضـــروريـــة 
إلدارة املرحلة. كل هذه امللفات املفتوحة قد 
ال يتم االنتهاء منها في الفترة االنتقالية 
الــتــي تنتهي إثـــر االنــتــخــابــات املــقــررة في 

شهر ديسمبر/ كانون األول املقبل.
الــعــوائــق ال تنفي أن حكومة  غير أن هــذه 
عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة تـــوفـــرت لــهــا عــوامــل 
من  ليبية  حكومة  ألي  تتوفر  لــم  للنجاح 
قبل، فهي تحظى بدعم أممي واسع، وهو 
مـــا يــجــعــل كـــل مـــن يـــحـــاول الــتــمــّرد عليها 
املؤيدة  الدولية  األطـــراف  مع  مواجهٍة  في 
الــوطــنــيــة. وإذا أضفنا  الـــوحـــدة  لــحــكــومــة 
إلـــى هـــذا الــعــامــل حــصــول تــغــيــراٍت مهمة 
فـــي الـــســـاحـــة اإلقــلــيــمــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
التي ستسهم  التركية  املصرية  املصالحة 
قطعا فــي الــضــغــط عــلــى حــلــفــاء الــدولــتــني 
وزراء  زيـــارة  أن  كما  الليبية.  األرض  على 
خــارجــيــة أملــانــيــا وايــطــالــيــا وفــرنــســا إلــى 
ــيــــرا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إعـــان  طـــرابـــلـــس، أخــ
اإللــيــزيــه عــن دعــم الحكومة الــجــديــدة، إثر 
الــلــقــاء بـــني الــرئــيــس الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، 
محمد  الليبي،  الرئاسي  املجلس  ورئيس 
املنفي، يكشفان عــن حــرص دولــي واضــح 
على إيجاد حالة استقرار في ليبيا، حيث 
الفوضى  الــحــرب األهــلــيــة أن حــالــة  أثبتت 
ر سلبا على الوضع األمني 

ّ
في ليبيا تؤث

املتوسط برمته، ســواء  البحر  فــي حــوض 
النظامية  غير  الهجرة  تصاعد  خــال  مــن 
إلـــى أوروبـــــا عــبــر ســواحــلــهــا أو االنــقــطــاع 
املتكّرر لنفطها عن الدول الغربية الشريكة 
لها اقتصاديا. وإذا أضفنا إلى هذا حجم 
الــــدول من  الــتــي ستجنيها هـــذه  الــفــوائــد 
ــادة إعــمــار لــيــبــيــا، يصبح قـــرار تثبيت  إعــ
الفرقاء  التعايش على  وفــرض  االســتــقــرار 
الــلــيــبــيــني مــصــلــحــة إســتــراتــيــجــيــة لــلــدول 
املــخــتــلــفــة، وبــعــضــهــا كــــان طـــرفـــا فـــي دعــم 

املليشيات املتحاربة.
)كاتب تونسي(

حقيقة  كشف  ألنــهــا  وثــالــثــا،  الفلسطيني. 
اإلسرائيلية، وعــّرت زيف  الدولة  عنصرية 
الــخــطــاب اإلعـــامـــي الــــذي يــقــّدمــهــا كونها 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط. 
لكل هذه األسباب، تصنف إسرائيل حركة 
املقاطعة بأنها أكبر »تهديد استراتيجي« 
 لــكــيــانــهــا، ال يــقــل خـــطـــورة عـــن مـــا تصفه 

بـ »التهديد اإليراني« لوجودها!
ــة ال نــســمــع  ــربـــيـ ــعـ ــــي املـــنـــطـــقـــة الـ ــاد فـ ــ ــكـ ــ ونـ
الكثير عن حركة مقاطعة إسرائيل. ولذلك 
يجهلها ناٌس كثيرون، وحتى أن بعض من 
السماع بأنشطتها  أو  ى لهم معرفتها 

ّ
تأت

سون عملها، أو على األقل ال يعيرونه 
ّ

يبخ
ما يستحقه من اهتمام، ربما ألنها تشتغل 
األكثر  املقاومة  أنها حركة  مع  في صمت، 
ــتـــي تــعــمــل عـــلـــى أرض الــــواقــــع،  فــاعــلــيــة الـ
وتــحــقــق نــتــائــج تــقــض مــضــاجــع الــحــركــة 

الصهيونية في كل مكان. 
وأكبر دليل على فاعلية نشاط هذه الحركة 
شـــراســـة الــحــمــلــة الــصــهــيــونــيــة ضــدهــا في 
السامية«،  »مــعــاداة  بـ  واتهامها  مكان،  كل 
الصهيونية  تستعمله  ســاح  أخطر  وهــو 
في مواجهة منتقديها. ومع األسف، يأتي 
تـــســـونـــامـــي الــتــطــبــيــع الــــــذي يــغــمــر الـــيـــوم 
أكثر مــن دولــة عربية فــي وقــت تحقق فيه 
كبيرة،  نجاحاٍت  إسرائيل  مقاطعة  حركة 
فــي دول  أو  املحتلة  داخـــل فلسطني  ســـواء 
كــبــرى. ومــن هنا، خــطــورة عمليات  غربية 

 املــعــادلــة فـــي لــبــنــان تــســتــنــد، أو يجب 
ّ
إن

الجيش واملقاومة  إلــى ثاثية  أن تستند، 
ذلـــك، يتهم  فــي مقابل  الــقــويــة.  والحكومة 
الفريق الــذي يتحالف مع إيــران الواليات 
املــتــحــدة، بشكل أســاســي، ومــن خلفها أو 
بعدها العربية السعودية، بعرقلة تشكيل 
املكلف  الرئيس  على  والضغط  الحكومة، 
سياسية«  »تكنو  حكومة  تشكيل  لرفض 
 عن 

ً
بــغــرض الهيمنة على قــرارهــا، فــضــا

شروط أخرى مطلوبة، تتصل إّما بترسيم 
ــحـــدود الــبــحــريــة لــصــالــح إســـرائـــيـــل، أو  الـ

بمسألة ساح حزب الله. 
والحقيقة التي لم تعد خافية على أحد من 
 السياسي 

ّ
 انسداد أفق الحل

ّ
اللبنانيني أن

للوضع  املنتظرة  بالحلول  مرتبطًا  بــات 
 أزمة لبنان 

ّ
 حل

ّ
اإلقليمي. بمعنى آخر، إن

ينتظر إقامة أو إنشاء نظام إقليمي جديد 
وفـــق معايير جــديــدة وشــكــل جــديــد، لكن 
الــنــظــام بـــات محكومًا   هـــذا 

ّ
الــصــعــوبــة أن

ــــراف فــاعــلــة كثيرة  ــا بــتــوافــق أطـ أيــضــًا إّمــ
فــي اإلقــلــيــم، ألنـــه غــيــر مــحــصــور بطرفني 
فــحــســب، أو بــانــتــصــار إرادة وقــــوة طــرف 
ــذا بــحــاجــة إلــــى وقــت  ــ ــن، وهـ ــريــ عــلــى اآلخــ
. ومـــن هــنــا، بـــات اللبنانيون 

ً
لــيــس قــلــيــا

هذه  على  والــصــبــر  باالنتظار  محكومني 
وتجعلهم  تكويهم  التي  دة 

ّ
املعق األزمـــات 

بــــعــــد أن أخـــذتـــهـــم  يـــــتـــــضـــــّورون جـــــوعـــــًا، 
ــــرى املـــحـــاور  تــلــك الــطــبــقــة الــســيــاســيــة أسـ

واملعادالت اإلقليمية والدولية. 
)كاتب لبناني(

اإلعـــامـــيـــة، ودراســـــة عــمــلــيــات االتـــصـــال، 
وتوزيع القوة الناتجة عنها. وفي عصر 
الـــشـــبـــكـــات، أصــبــحــت صــنــاعــة املــحــتــوى 
 فــرديــًا، يحاول 

ً
وإنــتــاجــه وتــوزيــعــه فــعــا

يًا الحجب والقيود. وتترك 
ّ
النفاذ متخط

ــا الـــتـــي ال تــتــوقــف عند  الـــرســـائـــل آثــــارهــ
الصدمة والحزن، بقدر ما أنها تستدعي 
شعبيًا  خطابًا  يشكل  جمعيًا،  إحساسًا 
ــًا لـــلـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي ويـــنـــتـــقـــده،  ــ ــــوازيـ مـ
وبــالــطــبــع يــتــجــاوز »اســكــربــتــات« مــعــّدة 
ــّمــــا يـــجـــب أن تـــقـــولـــه وســـائـــل  مــســبــقــًا عــ
ــــرون عــن  ــّبـ ــ ــعـ ــ اإلعـــــــــــام، ولــــكــــن الـــــنـــــاس يـ
لـــون عن  هــمــومــهــم وغــضــبــهــم، ويـــتـــســـاء
مسارات الحياة واملوت، بعد أن تشاركوا 
مــــشــــهــــد الـــــصـــــدمـــــة، وفــــــــي تـــعـــبـــيـــراتـــهـــم 
مضامني ورمــوز تستحق التأمل، وربما 
املشاهدة مــرارًا. يرّدد أحد الضحايا، في 
تــســجــيــل مـــصـــّور، أن كـــل مـــن فـــي الــقــطــار 
ــه. يــتــنــاول أحـــوالـــهـــم ومــعــاشــهــم،  أخــــواتــ
ــبــــاب يـــرتـــحـــلـــون إلـــى  ــا بــــني عـــمـــال وشــ مــ
دين 

ّ
مجن أو  العمل،  عــن  بحثًا  العاصمة 

فقراء مسافرين ألداء خدمتهم العسكرية. 
ويحكي أحد الجنود أنه فرح حني وجد، 
هو وزمـــاؤه، مقاعد للجلوس في قطار 
ــم، في  ــهـ بــأســعــار قـــدر اســتــطــاعــتــهــم، وأنـ
ــنـــدون فـــي خـــط الــصــعــيــد،  ــالـــب، املـــجـ ــغـ الـ
الــذي يتناسب مع  القطار  يستقلون هذا 
ظروفهم املعيشية، بعد أن ارتفعت تكلفة 
القطارات املكيفة. تمتزج هنا في أحاديث 
ركاب القطار عاقات االنتماء االجتماعي 
عاقات  والــقــرابــة  والــجــغــرافــي  والطبقي 
ــة، والـــهـــمـــوم  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـــــــدم والــــصــــداقــــة والـ
املشتركة، وتنشئ، في النهاية، مشهدًا من 
يتجاوز  الشعبي،  والتعاطف  التضامن 

الدوائر املحلية، وإن انطلق منها.
لم تكن حادثة القطارين الوحيدة املحزنة 
في مصر، شهد معها، األسبوع املاضي، 
تــزامــن حــــوادث مــشــابــهــة، كــانــهــيــار عقار 
وموت وإصابة عشرات في منطقة جسر 
ــرائــــق مــتــتــالــيــة  الـــســـويـــس أو نـــشـــوب حــ
باملحافظات، فيما يشبه أسبوع اآلالم، ما 
ُيفقد األفـــراد اإلحــســاس بــاألمــان واألمــن، 
ويجعلهم  واألســى،  بالخوف  ويشعرهم 
أكثر حساسية تجاه املخاطر واألزمــات. 
وتمثل هنا أي فرصة لعودة الثقة باألداء 
الـــرســـمـــي، أو تــحــقــيــق نـــجـــاح أو تــجــاوز 
لتجاوز   لاحتفاء والفرح 

ً
، مناسبة تحدٍّ

اإلحباط. لذا جاء خبر إعادة تسير السفن 
فـــي قـــنـــاة الـــســـويـــس بــعــد تــعــويــم نــاقــلــة 
عــمــاقــة، تــســبــبــت فـــي عــطــل املـــاحـــة في 
ومحاولة  للمحبطني،  زفـــرٍة  مثل  القناة، 
لتجاوز إحباطات أسبوع اآلالم وأحزانه.
)كاتب مصري(

لماذا حركة مقاطعة إسرائيل مستهدفـة؟

أزمة لبنان ولعبة الصالحيات

قطار الصعيد... حضور شعبي 
يحاكم وغياب التنمية العادلة

حكومة ليبيا... 
النجاح والفشل

يجب عدم االستهانة 
بسالح المقاطعة، 

فهو متاح لكل من 
يؤمن بعدالة القضية 
الفلسطينية، عدا عن 

أنه آمن وغير مكلف

بات اللبنانيون 
محكومين باالنتظار 

والصبر على أزمات 
معّقدة

مما تكشفه 
الحوادث المتكّررة 

في مصر ضعف 
االستجابات الفورية 

للكوارث، وتخلف 
نظم إدارتها

آراء

أرنست خوري

عها عشرات الناشطني واملثقفني من سورية 
ّ
قرأ املهتمون قبل أيام رسالة مفتوحة وق

و32 بلدًا آخر، وتتبرأ من يساريني عرب وأجانب متفرغني للدفاع عن سلطات القتل 
رنا بحقائق عديدة، ربما يكون أكثرها 

ّ
والتعذيب الخاصة ببشار األسد. الرسالة تذك

وحقوق  والديمقراطية  الحريات  قضايا  حيال  اليسارية  الحساسية  انعدام  إلحاحًا 
الــفــرد حــني يتم وضــع كــل هــؤالء فــي مواجهة صيغة الجمع، أي القضايا  اإلنــســان 
يسهل  لكن  بسورية،  محصورة  الرسالة  أن  صحيح  واأليديولوجيات.  والشعارات 
إسقاط مضامينها على الئحة طويلة من البلدان والشعوب التي اضطهدت وُدمرت 
استباحة  عــن  الــغــرب  ردع  سبيل  وفــي  اإلمبريالية  محاربة  باسم  لت 

ُ
واحت معت 

ُ
وق

ــرئــت بــدمــاغ 
ُ
هــوايــتــنــا فــي الــصــمــود واملــواجــهــة. أدبــيــات مــاركــســيــة تــأســيــســيــة، إن ق

درج  مثلما  وأتباعهم  السوفييت  على جرائم  تقتصر  ال  املصيبة  أن  ظهر 
ُ
ت مفتوح، 

كثيرون على تسويقه. يصعب حصر األمثلة عما تعرضت له شعوب بأكملها من 
قبل أنظمتها الوطنية قبل الحرب الباردة وخاللها وبعدها، تحت راية محاربة أعداء 
الداخل من جماعة الكومبرادور والبرجوازية الصغيرة العميلة لقوى الغرب الرجعي 
الرأسمالي اإلمبريالي... واألميركي طبعًا. إذًا وضاعة أخالق جماعة »اليسار الخاص 
املفتوحة موضوع  الرسالة  تعابير  بحسب  والحمقى«،  والكسالى،  املبادئ،  بعديمي 
املقال، ليست غريبة على سلوك اليسار »املاينستريم« تاريخيًا، لكن فارقًا جوهريًا 
يجعل ما نسمعه ونقرأه لهؤالء عن سورية وثورتها غير مسبوق في انحطاطه، بما 
. يجدر تذكر كيف أن أحزابًا 

ً
يتسبب باليأس من إمكانية تأسيس يسار جديد فعال

السوفييتية  الــدبــابــات  اجتياح  خلفية  على  عقدها  انــفــرط  عريقة  أوروبــيــة  شيوعية 
ُيفاجأون حني يضع نعوم تشومسكي  اليوم صــار كثيرون  أمــا  بــراغ وبــودابــســت. 
توقيعه على الرسالة املفتوحة التي الحظت كيف يتفق يساريونا املذكورون مع اليمني 

املتطرف في الغرب، لناحية تأييد سلطات عبودية وإبادة كحكم األسد.
نــظــرة الــغــالــبــيــة مــن الــيــســار الــغــربــي، األوروبـــــي واألمــيــركــي تــحــديــدًا، مــمــن نعرفهم 
الثالث«  »العالم  شعوب  حيال  مؤثرين،  وكتابًا  وإعالميني  مشهورين  كأكاديميني 
تحديدًا، تحتاج إلى بحث مستقل. نحن عند طيف واسع من اليسار الغربي، جنود 
عبيد في حروبهم. نحن حطب إلبقاء شعلة »محاربة اإلمبريالية« متقدة، وأكياس 
بطاطا إلشباع جوعهم املزمن لالنتصار بالكلمات البليدة على الغرب املرذول. أحزاب 
شيوعية تقيم القيامة في أوروبــا إن ُمــّس مواطن بكلمة غير الئقة من شرطي في 
الشارع، بينما يتجند منظروها لتبرير إبادة ماليني في »العالم الثالث« ألنه ال بد أن 
تشكل  التي  الحالة  هــذه  في  وتدخالته.  الغرب  محاربة  ملحمة  في  غزير  دم  يسيل 
سورية واملوقف اليساري الغربي من ثورتها نموذجًا لها، قد تكون عنصرية اليسار 
الــغــرب عجرفة  فــي  اليساريني  مــن  كثيرين  لــدى  اليمني.  مــن عنصرية  تطرفًا  أشــد 
إلى  وبطموحنا  وبحقوقنا  بحرياتنا  نفتديهم  بــأن  ارتضينا  بأننا  أنفسهم  إقــنــاع 
ِبلنا بأن يدهسنا أصدقاؤهم 

َ
الديمقراطية وبرفاه العيش وباحترامنا وبكراماتنا، وق

امنا، فقط لكي يبقوا هم متفرغني ملحاربة إمبريالية بلدانهم التي تسمح لهم 
ّ
من حك

بحّيز واسع من الديمقراطية ومن العمل في الشأن العام. 
الــيــســاريــون املــدافــعــون مــن حــول العالم عــن سلطات اإلبـــادة والــعــبــوديــة، وفــي القلب 
منها نظام األسد، حّولوا كلمة يسار إلى مصدر للشعور بالعار والخجل. الرسالة 
ر بوجود يساريني من طينة أخرى، يظلون االستثناء بينما الراقصون 

ّ
املفتوحة تذك

القاعدة،  هم  املعتقالت،  من  الخارج  والعويل  املتفجرة  السورية  البراميل  أنغام  على 
قاعدة اضطهاد البشر لكي تحيا القضايا. لهؤالء يقول كتبة الرسالة املفتوحة إنه 
 أو ضمنًا، لنظام األسد القاتل، وال 

ً
»ال يمكن أن ينتمي لليسار من ينحاز، صراحة

من تصوره  بحجج مستمدة  »إمبريالية«  بالـ وانتهازية  انتقائية  اتهامات  يوّجه  من 
الخاص لليسار...«.

أنطوان شلحت

املتعاقبة في إسرائيل منذ عامني، وبشأن  االنتخابات  النقاش بشأن جــوالت  يمتد 
أزمـــة جائحة كــورونــا، لينسحب على وســائــل اإلعـــالم. وفــي غــمــرة ذلـــك، يتسع كي 
يشمل دور اإلعالم املستقل، وأكثر فأكثر، دور اإلعالم البديل ملا هو سائد ومهيمن، 

ويساهم، إلى حد بعيد، في صوغ الخطاب واملوقف على نحو عام. 
ولدى متابعة النقاش فيما إذا كان ثمة إعالم بديل في إسرائيل، يمكن أن نصادف، 
أداء  للغاية. وبــاألســاس، حيال  بــدء، عــدة استنتاجات فكرّية، تبدو حــاّدة  بــادئ ذي 
ا، بما فــي ذلــك املــرئــّي واملسموع واملــكــتــوب، وكــذلــك إزاء ما 

ً
اإلعـــالم األكــثــر استهالك

يرتبط بما على اإلعالم البديل القيام به، كي يستحق هذه الصفة بجدارة. وال ُبّد من 
 عن تجربٍة راكمها هذا اإلعالم البديل، وانطلقت 

ً
القول إن هذه الحّدة ليست منفصلة

ى.   
ً
ى ومعن

ً
، مبن

ً
منذ أعوام قليلة، حتى وإْن ال تزال، من ناحية صيرورتها، متواضعة

اإلعالم  إلكتروني إسرائيلي متخصص في متابعة  أعــوام، يعقد موقع  ومنذ ثالثة 
ونقده )العني السابعة( مؤتمًرا سنوًيا حول اإلعالم املستقل. ويمكن العثور ضمن 
إلى  التطلع  الــذي نعنيه، سيما من حيث  التراكم  حيثياته على هواجس تفّسر مآل 
ا 

ً
أيض إنــمــا  فــقــط،  بتمويٍل مستقل  لــإعــالم غير مرتبط  كــهــذا  اســتــقــالل  يــكــون  أن 

 للسائد، بكل ما يعنيه ذلك من معنًى في 
ً

بسياسة متمايزة تؤهله ألن يكون بديال
 على ما في هذا الواقع من 

ٌ
الواقع اإلعالمي في إسرائيل. وألن تلك الهواجس مبنية

، إلى أنه ضمن خريطة الصحف اليومية 
ً

نماذج عينية، فإن أصحابها يشيرون، مثال
اإلسرائيلية في الوقت الحالي. وفي إطار اتجاهاتها العامة، يمكن اعتبار »هآرتس« 
انخفضت  االنتشار  أنــه على صعيد  بــديــل. غير  إعــالم  أن تكون بمنزلة  إلــى  أقــرب 
ا ألحدث املعطيات، فهبطت النسبة من %5.1 

ً
أعداد قّرائها، خالل عام كورونا، وفق

إلى 3.9%، في حني انخفضت نسبة استهالك القراء للصحيفتني األوسع انتشاًرا، 
يسرائيل هيوم ويديعوت أحرونوت من 30.6% إلى 25.1% ومن 27.2% إلى %22.6 
على التوالي. عموًما، يعتبر بعض الهاجسني بضرورة اإلعالم البديل أن الحاجة إلى 
إعالم كهذا نشأت إلى درجة كبيرة من امليول العامة التي تطغى على وسائل اإلعالم 
ا مع 

ً
اإلسرائيلية املركزية، وال يمكن إسقاط القصدية مسبقة االختيار عنها. وتساوق

هذه امليول، كما يكتب أحدهم، ال تكاد تعثر فيها على مراسلني عسكريني مستقلني، 
بل هؤالء جميًعا ليسوا أكثر من أبواق للمؤسسة األمنية، وهو ما ينسحب كذلك على 
املحللني األمنيني. ولدى اجتهاده لتبيان أسباب هذه البوقّية، أشار صاحب هذا الرأي 
انتقاداٍت  الذين يوجهون  الصحافيني  األمنية تعاقب  املؤسسة  أن قيادة  إلى حقيقة 
قدس  بمثابة  زاال  مــا  األمنية  واملؤسسة  الجيش  أن  عــن   

ً
فضال شتى،  بطرق  إليها 

األقــداس بالنسبة للمجتمع في دولة االحتالل. ويعمد الجيش، بني الفينة واألخــرى، 
إلى توجيه أداء اإلعالم، حيث ورد، في وثيقة نظرية حول موضوع القتال في نطاق 
صراع محدود، صادرة عن الجيش منذ فترة طويلة أن »وسائل اإلعالم أضحت أشبه 
بفوهة بندقية تطلق رصاصات سيكولوجية، أو نوًعا من الوسائل القتالية، فللكلمة 

ا من اإلصابة الناجمة عن طلقة معدنية«!
ً
أو الصورة وقع سيئ، بل وأسوأ أحيان

تنبغي اإلشارة كذلك إلى أن طريقة تغطية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية كل ما يجري 
في األراضي الفلسطينية املحتلة منذ 1967، وبالذات على مدار الفترة التي انقضت 
وهــي صورة  للوضع،  جــًدا   

ً
 جزئية

ً
تعكس صــورة  ،)2000( الثانية  االنتفاضة  منذ 

مغايرة تماًما للتي تصل إلى أماكن أخرى في العالم.
ختتم هذه الوقفة السريعة باإلشارة إلى أن 

ُ
ويستلزم الكالم عن اإلعالم البديل أن ت

تّم  اإلسرائيلية  السيبرانية  والحرب  األسلحة  األسئلة بشأن تجارة  الجدل وإشعال 
عبر وسائل إعالم بديلة، منذ نحو عقد فقط، في حني أن هذا املوضوع برمته يمكن 
ا ضمن مالحق االقتصاد، بهدف 

ً
العثور عليه في وسائل اإلعــالم األكثر استهالك

التعامل معه موضوعا اقتصاديا صرفا، وصرف النظر عن جانبه األخالقي.

مروان قبالن

من غير الواضح ما إذا كانت املصادفة املحضة هي التي جعلت الدول العربية التي 
انهارت الدولة فيها، أو شهدت صراعات داخلية مسلحة، سواء في فترة الربيع العربي 
)سورية، ليبيا، اليمن( أو حتى قبله )الجزائر والعراق(، تشترك في أنها كانت جميًعا 
التي امتدت بني عامي 1946- الباردة  الحرب  حليفة لالتحاد السوفييتي في حقبة 
ب دول عربية أخــرى 

ّ
أيــضــا مــا إذا كــان السبب فــي تجن الــواضــح  1989. ومــن غير 

املصير نفسه، على الرغم من أنها شهدت، هي األخرى، ثورات، يتمثل في أنها لم تكن 
(، لكن األكيد 

ً
تعتمد على دعم االتحاد السوفييتي أو مساندته )مصر وتونس مثال

أن بعض هذه األنظمة نجت مرحليا من تداعيات انهيار املعسكر االشتراكي، بفضل 
نتها من شراء بعض الوقت، ليكون ثمن نجاحها انهيار 

ّ
استراتيجيات مختلفة، مك

الدولة نفسها في مرحلة الحقة.
لالتحاد  الحليفة  العربية  الـــدول  أن تسلك  يفترض  كــان  الــبــاردة،  الــحــرب  انتهاء  مــع 
الحكم فيها مع ظهور  أنظمة  انهارت  التي  الشرقية  أوروبــا  السوفييتي مسلك دول 
بوادر تصدع بنيان »الرفيق األكبر«، وفقدت بذلك إما املظلة الدفاعية التي كانت تتمتع 
بها بموجب معاهدات صداقة تم توقيعها مع موسكو )العراق 1972، سورية 1980، 
اليمن الجنوبي 1979( أو فقدت املساعدات التي كانت تتلقاها منها، وواجهت بذلك 
صعوباٍت اقتصادية تزامنت مع انهيار أسعار النفط العاملية )الجزائر وإلى حد ما 
ليبيا( والتي نتجت بدورها من اتفاق السعودية مع واشنطن على تخفيض أسعار 
النفط لتسريع انهيار االتحاد السوفييتي الذي كان اقتصاده يعتمد هو اآلخر، على 

نحو كلي تقريبا، على تصدير النفط. 
كانت الجزائر أول دولة حليفة للسوفييت، تظهر عليها أعراض انتهاء الحرب الباردة، 
وقد تمثل ذلك في احتجاجات أكتوبر/ تشرين األول 1988 التي اضطرت النظام إلى 
إطالق إصالحات سياسية لم يستطع تحمل تبعاتها بعد أن فازت الجبهة اإلسالمية 
لإنقاذ بانتخابات ديسمبر/ كانون األول 1991، لتدخل البالد على أثرها في حرٍب 
ا 

ً
أهليٍة داميٍة استمرت طوال عقد التسعينات. أما العراق فقد قام بغزو الكويت، بحث

عن حل ملشكالته االقتصادية، بعد انتهاء الحرب مع إيران، وفق حساباٍت خاطئة، 
قامت على أن واشنطن، مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط خصمها الرئيس، لن تحّرك 
ساكنا إزاء هذا التحّرك. وكان الغزو العراقي للكويت الخطوة األولى في مسار طويل 
العربي  البلد  وهــو  الجنوبي،  اليمن  أمــا  العراقية.  الدولة  انهيار  إلــى  النهاية،  في  أّدى، 
ن املاركسيون من حكمه حتى نهاية الحرب الباردة، فقد وجد الحل 

ّ
الوحيد الذي تمك

بذلك عن  واختفى  الغنية،  العربية  الخليج  املــدعــوم من دول  الشمال  مع  الــوحــدة  في 
الخريطة السياسية للمنطقة العربية. وقد اختصر معّمر القذافي الطريق على نفسه، 
البقاء  له  أمنت  واشنطن،  مع  تسوية  إلــى  والتوصل  الــنــووي،  بتسليم سالحه  فقام 
التي نجت من  الوحيدة  بــدت وكأنها  أمــا ســوريــة فقد  الحكم حتى عــام 2011.  فــي 
تداعيات انهيار االتحاد السوفييتي من دون أثمان كبيرة، إذ تأقلم نظامها سريعا مع 
املتغيرات الكبرى في النظام الدولي، واتبع مزيجا من االستراتيجيات التي ساعدته 
ر النظام تحالفاته، فانتقل الى املعسكر األميركي، مستغال  على البقاء. خارجيا، غيَّ
العراقي للكويت، ثم انخرط في عملية السالم، ثم غدا بقدرة قــادر جــزءا من  الغزو 
العربية تحت  السياسة  الــذي حكم  )إلــى جانب مصر والسعودية(  االعــتــدال  محور 
املظلة األميركية ملعظم عقد التسعينات. قّدمت الصني، في ذلك الوقت، ما بدا وكأنه 
االقتصادية  التعددية  بني  فريدة  تــزاوج  الــذي جّسد عملية  بنموذجها  حل سحري 
وامللكية الفردية من جهة واملركزية السياسية وحكم الحزب الواحد من جهة أخرى. 
كانت هذه هي الوصفة التي اشترت لبعض النظم العربية نحو عقدين إضافيني من 
الــدولــة في أوروبـــا الشرقية  املــؤّجــل كــان كارثًيا. ففي حني نجت  الثمن  الحكم، لكن 
ا لنجاة أنظمتهم 

ً
ة« التغيير، دفع العرب ثمنا باهظ

َّ
برحيل أنظمتها ورضوخها »لُسن

من تداعيات االنهيار السوفييتي، لينتهي األمر بسقوط الدولة نفسها!

سورية واليسار 
ورسالة مسح بعض العار

هل ثّمة إعالم بديل 
في إسرائيل؟

نجت األنظمة وسقطت الدولة
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آراء

علي العبداهلل

مـــع أن فـــكـــرة املــجــتــمــع املـــدنـــي وآلـــيـــات عمله 
 عـــن تــراثــنــا الـــحـــضـــاري، حيث 

ً
لــيــســت غــريــبــة

ــيــــة، فــي  ــرفـــت الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة اإلســــامــ عـ
مــراحــلــهــا املـــبـــكـــرة، إرهــــاصــــات قــيــام مجتمع 
ــار« لــكــل  ــ ــيـــخ كــ ــــال اخـــتـــيـــار »شـ مـــدنـــي مــــن خـ
نويات  ونشوء  للتجار؛  و»شهبندر«  صنعة، 
مـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مــــدنــــي بــــوضــــع مــعــايــيــر 
العاملني فيها، وااللتزامات  للمهن، ودرجــات 
ــرف بــاألصــنــاف  ــ ــك؛ فــيــمــا ُعـ ــ املــتــرتــبــة عــلــى ذلـ
الــحــديــث،  باملصطلح  والــنــقــابــات  والــطــوائــف 
وعمل األوقاف اإلسامية واملسيحية، لتلبية 
حـــاجـــات املــجــتــمــع لــرعــايــة الــفــقــراء واملــســنــني 
... إلــخ. إال أن املوقف  واملــرضــى وطــاب العلم 
تغير مــع االنــحــطــاط الــســيــاســي والــحــضــاري 
املــتــأخــرة، فتاشى  فــي مراحلها  الــذي عرفته 
التطور االجتماعي وفعالياته تحت ضربات 
االنــقــســام والـــتـــشـــرذم الـــداخـــلـــي؛ عــلــى خلفية 
قيام  وهــذا جعل  وأقوامية.  عقائديٍة  خافاٍت 
مجتمع مــدنــي حــديــث فــي ســوريــة يستدعي 
البدء من نقطٍة قريبة من الصفر، بداية صعبة 
ــة، فــالــعــقــبــات كــثــيــرة  ــ ــروريـ ــ ــا هــــي ضـ بـــقـــدر مــ
واالجتماعية  الثقافية  بالبنية  تبدأ  وكبيرة 
السائدة بأولوياتها الكثيفة والثقيلة: األسرة، 
العشيرة، القبيلة، والسياسية، طبيعة النظام 
الــحــاكــم، وال تــنــتــهــي عــنــد الـــحـــزب الــســيــاســي 
ــه الــعــقــلــيــة الــــســــائــــدة والـــخـــبـــرة  ــتـ ــّولـ الــــــذي حـ

الضعيفة إلى صيغة جديدة ملجتمع أهلي.  
املــجــتــمــع املـــدنـــي فــضــاء لــلــعــمــل االجــتــمــاعــي 
املنظم والــطــوعــي؛ لــه أصــنــاف وبــرامــج عمل 
كــل صــنــف ووظيفته،  تــحــّددهــا طبيعة  عـــدة 
ــقـــوق  ــن حـ ــ ــنــــف لــــلــــدفــــاع عــ ــاك صــ ــ ــنـ ــ ــيــــث هـ حــ
املواطنني في الحريات الخاصة والعامة، مثل 
أحــزاب  فــي  والتنظيم  والتعبير  الـــرأي  حرية 
حقوق  جمعيات  مهنية،  ونقابات  سياسية 
اإلنـــســـان، وأخــــرى لــتــقــديــم دعـــم ومــســاعــدات 
لــلــفــئــات الــضــعــيــفــة فـــي املــجــتــمــع، جــمــعــيــات 
ــايــــة املــســنــني  خــيــريــة ملـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء ورعــ
وذوي الــحــاجــات واملــتــضــّرريــن مــن الــكــوارث 
الــطــبــيــعــيــة والــــحــــروب وحـــمـــايـــة املــســتــهــلــك، 
وثــالــثــة مهنية لــلــدفــاع عــن حــقــوق أصــحــاب 
املــهــن وحــمــايــة مــصــالــحــهــم، نــقــابــات العمال 
والــفــاحــني واألطــبــاء والــصــيــادلــة والفنانني 
والــريــاضــيــني واألدبــــــاء والـــشـــعـــراء واألنـــديـــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة.. إلــــــخ. أمـــــا هـــدف 
املجتمع املدني من تأطير املواطنني وتنظيم 
الـــقـــطـــاعـــات املــهــنــيــة والـــفـــئـــات االجــتــمــاعــيــة 
فــاعــلــة وجــمــاعــة ضغط  قـــوة  إلـــى  فتحويلها 
بــبــرنــامــج مــطــلــبــي لــحــمــايــة حــقــوق املجتمع 
والحد  السلطة،  قوة  ومصالحه عبر موازنة 
وهيمنتها  جــبــروتــهــا  وتقييد  تــغــّولــهــا،  مــن 
ومنظمات  كــكــل.  املجتمع  عــلــى  وســيــطــرتــهــا 

عبير نصر

ــار األســد إلــى الّسلطة، مــّرت 
ّ

منذ وصــول بــش
ــتــــحــــّوالٍت اجـــتـــمـــاعـــّيـــة ســيــاســّيــة،  ــة بــ ســــوريــ
وأخرى اجتماعّية اقتصادّية هائلة، ما سّبب 
مؤلم  نحٍو  على  السطح  على  طفْت  قاٍت 

ّ
تمز

ه يصعب 
ّ
مع اندالع انتفاضة عام 2011، إاّل أن

الــتــحــّوالت ومــداهــا بما  تــحــديــُد طبيعة تلك 
ــد، وهــو  ــ ــة، فـــخـــال حــكــم األســ ــ

ّ
ــدق يـــلـــزم مـــن الــ

 حـــاكـــٍم مــســتــبــّد، كــمــا هـــو وافـــــٌد حـــداثـــّي 
ُ
ــن ــ ابـ

مترابطني  واالستمرارّية  التغّيُر  كان  متّعلم، 
تعقّبهما  يصعُب  زال  ومــا  د، 

ّ
معق نحو  على 

 
َ

 فيه نسف
ُ
وفهمهما، في وقٍت حاولت الثورة

رها النظام الحالي 
ّ
املنظومة القيمية التي جذ

 الــنــظــم األخــاقــيــة 
ّ

فـــي املــجــتــمــع، لــجــعــل كــــل
سيما  ملعاييرها،   

ً
خاضعة السوري  للشعب 

 
ُ
السلبية  وضــربــِت 

ُ
الــوهــن فيه  انتشر  بعدما 

أطـــنـــابـــهـــا فــــي نـــســـيـــجـــه. وأهـــــــم الـــقـــيـــم الــتــي 
استهدفتها الثورة وكشفت زيفها هي القيم 
بالتخويف  النظاُم  كّرسها  التي  السياسية 
 
ّ
ــن يــعــرف أن ــواطـ والــتــرهــيــب، فــقــد أصــبــح املـ
أهلّي  مجتمٍع  في  منح، 

ُ
ت وال  نتزع 

ُ
ت  

َ
الحرية

عصبياٌت  مــكــونــاتــه  فــي  تــتــداخــل  بطبيعته، 
 
ً
النظام فيه رؤية مختلفة االتجاهات، فرض 
البقاء  لــه  تضمن  بــالــقــوة،  فة 

ّ
متخل سياسية 

 من ظواهر 
ً
 ثقيلة

ً
ف تركة

ّ
واالستمرار، كما خل

الضعف في الوعي الوطني.
وكان من الصعب تغيير املجتمع السوري، أو 
إلى  ترقى  أحـــداٍث عظيمٍة  مــن دون  تطويره، 
مستوى انهيارات مجتمعية، هو الذي يرتبط 
بــثــوابــت قــويــة، أبـــرزهـــا املــرتــكــزات الخطيرة 
التي رسمها حزب البعث، بمساعدِة املدرسة 
الدينية التي رّسخْت أطَر البيئة االجتماعية 
ماتها املقّدسة، 

ّ
الرافضة أّية دعوى خارج مسل

 على أفكار التوحيد والتدين، ونبذ 
ً
محافظة

الــحــركــات الــداعــيــة إلــى أّي فــكــٍر خـــارج دائــرة 
ل أيُّ خروج قيمي أو  القيم املغلقة، فلم ُيسجَّ
أخاقي في البيئة السورية، بأعداٍد كبيرة أو 
ملفتة للنظر، في وقٍت رعى النظام السوري 
فـــي دمـــشـــق أكـــبـــر طـــفـــرة فـــي بـــنـــاء الــجــوامــع، 
ــد لتحفيظ  إضـــافـــة إلـــى إنـــشـــاء مــعــاهــد األســ

املجتمع املدني وطنية بطبيعتها؛ فامتدادها 
أفقي وخدماتها لجميع املواطنني تدافع عن 
حــقــوقــهــم، وتــســعــى إلـــى حــمــايــة مصالحهم، 
بــغــض الــنــظــر عـــن انــتــمــائــهــم الــســيــاســي أو 
فــســمــة  ــومــــي؛  ــقــ الــ أو  ــفـــي  ــائـ الـــطـ أو  الــــديــــنــــي 
منظمات املجتمع املدني الرئيسة حياديتها 
ووقــوفــهــا عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن الجميع، 
وعملها لصالح أبناء املجتمع من دون تمييز 
ــب نــجــاحــهــا فــي عملها 

ّ
أو تــفــضــيــل. لـــذا يــرت

نــتــيــجــة فـــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة: تــعــزيــز الــلــحــمــة 
االجتماعية وتعميق االندماج الوطني.

لــقــد احــتــل املــجــتــمــع املــدنــي مــكــانــة هــامــة في 
يتعلق  أول  على مستويني:  الحديثة  الــدولــة 
الخاصة  الــفــرديــة،  الحرية  فــي تعزيز  بـــدوره 
الحكم ودرجة  والعامة، وربــط شرعية نظام 
تـــمـــثـــيـــلـــه املــــواطــــنــــني بــــمــــدى تـــحـــقـــيـــقـــه هـــذه 
ــمـــدى تـــوفـــيـــره فــــرص اخــتــيــار  ــات، وبـ ــريـ ــحـ الـ
ــــداول الــســلــطــة، وثــان  املــحــكــومــني لــلــحــكــام وتـ
الحداثة بوصفها مشروعا  يتعلق بتجسيد 
ــلــــتــــطــــور واالزدهــــــــــــــــار الـــبـــشـــري  مــــفــــتــــوحــــا لــ
والــعــمــرانــي. وهـــذا وضــعــه فــي قــلــب الــصــراع 
عــلــى طــبــيــعــة الــــدولــــة وعــاقــتــهــا بــاملــجــتــمــع 
حيث  والــســيــاســيــة،  االجتماعية  وتعبيراته 
ســعــت نــظــم شــمــولــيــة وســلــطــويــة، رّدا على 
مـــحـــاولـــة مـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي لــعــب 
دور تــكــامــلــي ومــقــاومــة الــتــبــعــيــة واإللـــحـــاق، 
ا من أدوات هيمنتها  الستتباعه وجعله جزء

وسيطرتها على املجتمع.   
ــــوري إلـــــى مــنــظــمــات  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــم يــنــظــر الـ لــ
بالظهور مطلع  بـــدأت  الــتــي  املــدنــي  املجتمع 
خطرا  واعتبرها  بايجابية،  الثالثة  األلفية 
وشريكا  وسيطرته  اســتــقــراره  على  مباشرا 
لـــه فـــي الــســلــطــة والـــســـيـــادة. اعــتــقــلــت أجــهــزة 
مخابرات النظام عام 2003 مجموعة شبابية 
في بلدة داريــا على خلفية تنظيفها شوارع 
الــدولــة  أمــن  الــبــلــدة؛ وحكمت عليهم محكمة 
العليا بالسجن أربع سنوات، بذريعة قيامهم 
بمهام هي من صاحيات الحكومة، فحاربها 
ــكــــرة ومــنــطــلــقــاتــهــا  ــفــ ــا بـــتـــشـــويـــه الــ ــيــ إعــــامــ
باتهامها بالتبعية للخارج، وأنها من أدوات 
الخارج الختراق املجتمع والــدولــة؛ قبل  هذا 
أن يــلــجــأ إلـــى املــاحــقــة والــتــهــديــد والــوعــيــد 
والـــضـــرب املــبــاشــر بــاعــتــقــال املــنــخــرطــني في 
صفوفها، والعمل على االلتفاف عليها، عبر 
تــأســيــس مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي مـــوازيـــة، 
وقــونــنــتــهــا لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى مـــحـــاوالت 
املنظمات املستقلة الحصول على الترخيص 

واإلشهار والعمل.
لم يكن موقف النظام السبب الرئيس في عدم 
قيام منظمات مجتمع مدني قوية وراسخة 
فــي ســـوريـــة، فــقــد لــعــبــت أســبــاب ذاتــيــة دورا 
أول  لعل  تعثرها،  وفــي  تشكيلها  فــي  معيقا 
املعوقات، وأكثرها تأثيرا، عدم وضوح فكرة 

ه، أنه وبينما 
ّ
القرآن الكريم. واألهم من هذا كل

كان النظام يّدعي العلمانية، كان حريصًا في 
 رئيس الدولة هو 

َ
 دين

ّ
دستوره على النّص أن

 اإلسامية هي املصدر 
َ
 الشريعة

ّ
اإلسام، وأن

البراغماتية أصّرت  الرئيسي للتشريع، هذه 
من موقعها في السلطة، على احتواء جمهور 
اإلســــــام الــشــعــبــي، عــبــر مـــؤســـســـات اإلفـــتـــاء 

واألوقاف وخطباء الجوامع.
االســـتـــبـــداد  ثــنــائــيــة  عـــن  ــض 

ّ
تــمــخ مـــا   

ُ
وأّول

ــر انـــقـــســـاُم املــجــتــمــع  ــذكــ ــيـــة آنـــفـــة الــ اإلقـــصـــائـ
الـــســـوري عــلــى نــفــســه إبــــان الـــثـــورة الــســوريــة 
 
ُ
بــني مــؤيــد ومــعــارض لــهــا، وكــانــت املــؤســســة
ــــوادر  ــرِز كـ ــ ــًا عـــلـــى فــ ــقـ ــــرت الحـ الـــديـــنـــيـــة قــــد أثــ
رًا 

ّ
 كان ظهوُر الجيش الحّر مؤش

ً
الثورة، فمثا

إيجابيًا، وداللة مهمة لتحّرر البيئِة القديمة 
وانفاتها من ثوابت النظام وتأطيراته، ومن 
مــؤســســاتــه الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، كــذلــك 
 نــوعــيــة تجاه 

ً
ــل نــقــلــة

ّ
مــدرســتــه الــديــنــيــة، فــمــث

االنــعــتــاق الــتــحــّرري. أمـــا ظــهــور التنظيمات 
الجهادية اإلسامية املتطرفة، أهمها الدولة 
 سلبية 

ً
ــل نقطة

ّ
اإلســامــيــة )داعــــش(، فقد مــث

من  العالقة  الــرواســب  لبعض  نسبها  يمكن 
الــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة الـــســـابـــقـــة، واملــســتــمــدة 

أساسًا من املدرسة الدينية للنظام.
 فصِل 

َ
آلية  

ّ
أن النظام جيدًا  وبالتأكيد، عرف 

الــديــن عــن الــدولــة هــي الــهــّوة السحيقة التي 
ستبتلع سلطته الثابتة، والتاريخ خير دليل، 
 الــغــربــيــة صــراعــاٍت 

ُ
حــيــث عــاشــت املــســيــحــيــة

دامـــيـــة وانــقــســامــاٍت مــذهــبــيــة مـــتـــعـــّددة، قبل 
ــع اإلمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة املقدسة، 

ّ
أن تــوق

أنهى  الــذي  فــي عــام 1648، صلح وستفاليا، 
البروتستانت  بــني  الــديــنــيــة  الـــحـــروب  حقبة 
أرسى  أنــه  الصلح  هــذا  وأهمية  والكاثوليك. 
نــظــامــًا جـــديـــدًا فـــي أوروبــــــا، مـــا ســمــح الحــقــًا 
واالقتصاد،  واإلدارة،  الحكم،  أنظمة  بتطور 
الــديــنــي ومصالح  الــنــّص  بــعــيــدًا عــن هيمنِة 
 الـــنـــمـــوذج 

ُ
ــأتـــي فــــــــرادة الــكــنــيــســة. مــــن هـــنـــا تـ

السلطوي في سورية الذي استطاع تسخيَر 
 شــــيء مـــن أجــــل خـــدمـــِة كــرســيــه املـــقـــّدس، 

ّ
كــــل

 النظر عن مصلحِة 
ّ

وتحقيِق ما يريده بغض
ر أن تتفهَم 

ّ
املــجــمــوع. ولــذلــك كــان مــن املــتــعــذ

املجتمع املدني في أذهان معظم الذين شاركوا 
في تشكيل منظمات مجتمع مدني، فقد غاب 
املنظمات  هــذه  بــني  الــواضــح  التمييز  لديهم 
واألحــزاب السياسية؛ كما غاب تلّمس الحد 
الدقيق الذي يفصل العمل املدني عن العمل 
السياسي، وهيمنت على تصّورهم لطبيعة 
السياسية  االعــتــبــارات  الــولــيــدة  منظماتهم 
فكرة  مع  يتعارض  وهــذا  النظام.  ومعارضة 
املــجــتــمــع املــدنــي الـــذي لــيــس مــن طبيعته أو 
ــقـــدر مــــا هــــو فــي  عــمــلــه مـــعـــارضـــة الـــنـــظـــام، بـ
صــنــفــه الــحــقــوقــي جــهــاز رقـــابـــة عــلــى ســلــوك 
النظام وأحزاب املعارضة، يراقبهما ويسجل 
ــلـــى مـــمـــارســـاتـــهـــمـــا ويــكــشــف  ــه عـ ــاتـ مـــاحـــظـ
انتهاكاتهما وتجاوزاتهما، وانعكاسات ذلك 
على حقوق املواطنني ومصالحهم السياسية 
النزعة  غلبة  إن  واالجتماعية.  واالقتصادية 
ــة املــــعــــارضــــة دفــــعــــت املـــنـــظـــمـــات  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الوليدة إلى تجاهل دورها في مراقبة سلوك 
أحـــزاب املــعــارضــة، وانــفــردت لجان التنسيق 
املــحــلــيــة والـــنـــاشـــطـــة الــحــقــوقــيــة املــخــتــطــفــة، 
املعارضة،  انتهاكات  رزان زيتونة، في رصد 
مـــن لــحــظــة انــفــجــار ثــــورة الــحــريــة والــكــرامــة 
حـــتـــى ســـاعـــة اخــتــطــافــهــا وتــغــيــيــبــهــا، وهـــو 
الخيرية  الجمعيات  الــخــدمــاتــي،  صنفه  فــي 
وجـــمـــعـــيـــات حـــمـــايـــة املــســتــهــلــكــني وجــمــعــيــة 
والعجزة ومنظمات  واألرامـــل  األيــتــام  رعاية 
حــمــايــة الــبــيــئــة ومـــســـاعـــدة املـــواطـــنـــني خــال 
يقدم  إلــــخ،   .. والـــحـــروب  الطبيعية  الـــكـــوارث 
خدماته للجميع من دون اعتبار ألي صفاٍت 
الــديــن أو  أو  الــعــرق  أو حيثياٍت أخـــرى، مثل 
املذهب أو املوقف السياسي، وهو في صنفه 
واالتــحــادات،  النقابات  املهني،  التخّصصي، 
يــعــطــي لــكــل مــهــنــة أو نــشــاط ثــقــافــي أو فني 
نــقــابــة خــاصــة، تــدافــع عــن مــصــالــح العاملني 
تــلــك. ليست ملنظمات  أو  املــصــلــحــة  فــي هـــذه 
املدني، كاألحزاب، مواقف سياسية  املجتمع 
برامج سياسية، ويغلب على دورهــا في  أو 
املجال املهني لعب دور وسيط بني املجتمع 
اجتماعية  قطاعات  مشكلة  لحل  والحكومة، 
ــة عـــادلـــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــمـ ــة بـــحـــقـــوقـــهـــا وبـ ــبــ ــالــ واملــــطــ

ومنصفة ألفرادها ومجموعاتها. 
في إطار الخلط بني املجتمع املدني والحزب 
حقوق  جمعية  أعــمــدة  أحــد  كتب  السياسي، 
اإلنــســان فــي ســوريــة، وهــو قــيــادي فــي حزب 
الـــشـــعـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي، يــــدعــــو إلـــــى تــبــعــيــة 
ــزاب، وهــو  ــدنـــي لــــأحــ مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـ
الــخــلــل نفسه الـــذي وقــعــت فــيــه لــجــان إحــيــاء 
املجتمع املدني التي تصرفت كحزب سياسي 
ــعــــارض، وكـــــان هــــذا واضـــحـــا فـــي ورقــتــهــا  مــ
األســـاســـيـــة: تــوافــقــات وطــنــيــة، الــتــي انــطــوت 
الديمقراطي  للتغيير  سياسي  برنامج  على 
فـــي ســــوريــــة، فـــي حـــني كــــان الســمــهــا إيـــحـــاٌء 
بتوجهها إلـــى الــعــمــل واملــســاعــدة فــي إقــامــة 

ــا جــعــلــهــا  ــ ــــني، مـ ــــوريـ ــــسـ  مـــطـــالـــب الـ
ُ
الـــســـلـــطـــة

بنيتها   
ّ
ألن إصـــاح،  أّي  عــن  بنيويًا  عــاجــزة 

ال يمكن أن تقبل ذلـــك، فــهــي تـــرى املــواطــنــني 
السير وفــق ما  مــجــّرد قطعاٍن مبرمجٍة على 
غــيــاِب مصطلح  مــن خــيــارات، بدليل  ترتئيه 
الــشــعــب، مــفــهــومــا ســيــاســيــا وحــقــوقــيــا، عن 
الجماهير  مصطلح  لصالح  السلطة  خطاب 

الدوغمائي.
وبـــعـــد عــشــر ســـنـــوات عــلــى انــــطــــاِق الـــثـــورة 
الــســوريــة، والــتــي بــــدْت، مــنــذ الـــبـــدايـــِة، أشبه 
بديكوٍر باذٍخ في مسرِح الوطن الفقير. وعلى 
الرغم من مآالتها الراهنة، فقد نجحْت بتعريِة 
ثنائية االستبدادين، البعثي والديني، فاألول 
دافع عن بقائه ضد الشعب من خال إيجاد 
استقطاباٍت مذهبية وإثنية ومناطقية، كما 
بــدول ومليشيات ساهمت بتدمير  استقوى 
الـــدولـــة، فيما ذهـــب اإلســـام  املجتمع وبــنــى 
الــســيــاســي إلــــى اعــتــمــاد الــخــطــاب الــطــائــفــي 
والــتــقــســيــمــي لــلــســوريــني، واســـتـــعـــان بــقــوى 
أشـــّد تخلفًا ووحــشــيــة، فــي وقـــٍت فشلت فيه 
 املنظمات واملؤتمرات في إحــداِث تأثيٍر 

ُ
آالف

يــتــنــاســب مــع حجمها وعـــددهـــا وتــمــويــلــهــا، 
بـــل عــلــى الــعــكــس، أدى أغــلــبــهــا إلـــى تــرســيــِخ 
ــلــــي ودعــــــم الـــبـــنـــى الــتــقــلــيــديــة  املــجــتــمــع األهــ
بدأت  أنه بعد عام 2000،  والحقيقة  القائمة. 
ــة املــجــتــمــع  ــ

َ
ــن ــ ــدَي ــــوى مــــعــــارضــــة تــــحــــاول مــ قــ

السوري. وعلى الرغم من جدّية بعض القوى، 
إال أن كثيرا منها كانت تهدف، في جوهرها، 
إلى الدخوِل في النضال السياسي من بوابة 
الحداثية  األشــكــاِل  تلك   

ّ
كــل  

ّ
أن املجتمع، غير 

والــلــمــســاِت الــديــمــقــراطــيــة لــم تــغــّيــر مــن واقــع 
ارتــبــاطــهــا بــأشــخــاص ال يــتــغــّيــرون أبــــدًا، أو 
جماعٍة  أو  طائفٍة  أو  لعائلٍة  ملكيتها  تعود 
 للظروف 

ّ
إيــديــولــوجــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن

عمومًا  السوريون  بها  مــرَّ  التي  املوضوعية 
 إشكاالٍت ذاتية 

ّ
دور كبير في ذلك الفشل، إال أن

إلى  أّدْت  وطبيعتها  املنظمات  تلك  ُبنى  فــي 
تأكيد ذلــك الفشل، وفــتــِح الــبــاب واســعــًا أمــام 
الــتــيــارات االرتــداديــة، فاملجتمع املــدنــي ليس 
العمال  اتحاد  مثل  قائمة،  منظمات  بهياكل 
واالتحاد النسائي، وغير ذلك من املؤسسات، 

منظمات مجتمع مدني: نقابات حــّرة، أندية 
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة .. إلــــخ. وقــــد تــأكــد هــذا 
الخلط في اشتراك اللجان في تأسيس إعان 
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وكأنها 
حزب بني أحزاب، وفي تشكيل املعارضة لجنة 
تنسيق بني األحزاب والقوى الوطنية مكونة 
مـــن أحــــــزاب عــربــيــة وكــــرديــــة ولـــجـــان إحــيــاء 
املجتمع املدني وجمعية حقوق اإلنسان في 
سورية. ليس هذا فقط، بل وانخراط ناشطني 
في منظمات حقوقية فوق وطنية، كاملنظمة 
العربية لحقوق اإلنسان، وتشكيل منظمات 
تـــحـــت وطـــنـــيـــة كــاملــنــظــمــة الـــكـــرديـــة لــحــقــوق 
اإلنسان في سوريا )مــاف(. وهــذا، باإلضافة 
إلــــى أن كـــل املــنــظــمــات الـــتـــي تــشــكــلــت، خــال 
الــفــتــرة، كــانــت حــقــوقــيــة، بمعنى قريب  هـــذه 
مــن الــســيــاســة وعــواملــهــا. ولـــم تشهد ســوريــة 
أو  خدمية  مــدنــي  مجتمع  منظمات  تشكيل 

مهنية وحرفية أو اجتماعية حرة.
واضح أن لالتباس أساسا واقعيا، في ضوء 
أن معظم الذين شاركوا في تشكيل منظمات 

بهتانًا  تلبس  التي  واالتــحــادات،  والنقابات، 
 
ً
ــم تـــتـــشـــّكـــل اســـتـــجـــابـــة ــ ــًا، ولــ ــيــ ــداثــ ــًا حــ ــبـــوسـ لـ

الــســوري،  املجتمع  واجــهــت  الــتــي  للتحديات 
وبالتالي  فوقيًا.  سلطويًا  تشكيلها  كــان  بل 
لم تكن تلك املنظمات سوى كانتونات هزيلة، 
مهمتها تدعيم سلطة االستبداد، وتحويلها 

ــن أحــــــزاب ســيــاســيــة،  مــجــتــمــع مـــدنـــي أتـــــوا مـ
ــي حـــــزب ســيــاســي  أو كـــانـــت لـــهـــم تـــجـــربـــة فــ
أو يــتــبــنــون أهـــدافـــا ســيــاســيــة، يــســعــون إلــى 
وخــبــراتــهــم محض  وأن خلفيتهم  خــدمــتــهــا، 
ــذا عــلــى  ــ ــة، وانـــعـــكـــس هـ ــديـ ــائـ ــقـ ســيــاســيــة وعـ
مــواقــفــهــم واقــتــراحــاتــهــم. مــن ذلـــك أن رئيس 
جــمــعــيــة حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي ســـوريـــة حكم 
الجمعية،  عــام 2005 في قضية طرحت على 
فحواها أن محافظة حلب منعت 60 سرفيسا 
ــارة أجـــــرة( مـــن الــعــمــل عــلــى خـــط داخـــل  ــيـ )سـ
ــلــت حــافــات نــقــل داخــلــي 

ّ
املــديــنــة، ألنــهــا شــغ

عليه، وهــذا أثــر على حياة 180 أســرة يعمل 
معيلوها سائقني. حكم الرجل برفض إصدار 
بـــيـــان يــحــتــج عــلــى الــــقــــرار، بــقــولــه نــحــن مع 
القطاع العام؟، فالرجل اشتراكي ومع القطاع 

العام.
ــــي ســـيـــاق  ــح املـــجـــتـــمـــع املـــــدنـــــي، فـ ــبــ لـــقـــد أصــ
التغيير السياسي املطلوب في سورية؛ وفي 
السياسية  بتفاصيله  الــراهــن  الــواقــع  ضـــوء 
حاسمة  ضـــرورة  واالجتماعية،  والعسكرية 
لـــلـــقـــيـــام بــمــهــمــة رئـــيـــســـة: تــضــمــيــد الـــجـــراح 
املــشــاعــر  وتــلــطــيــف  الـــفـــعـــل  رّدات  ــواء  ــ ــتـ ــ واحـ
والـــعـــواطـــف عــبــر قـــيـــام مــنــظــمــاتــه بــمــهــامــهــا 
الــوطــنــيــة لــخــدمــة الــســوريــني، كــل الــســوريــني، 
وإطاق حركة تفاعل وطنية من خال برامج 
خدمية واجتماعية وثقافية مدنية، فالنجاح 
قوية  مــدنــي،  مجتمع  منظمات  تأسيس  فــي 
األصناف،  مختلف  من  ومحايدة،  ومستقلة 
مهم  مدخل  صحيحة،  ومفاهيم  أســس  على 
املهمات  تنفيذ  عــبــر  االجــتــمــاعــي،  لــانــدمــاج 
الــوظــيــفــيــة لــلــقــطــاعــات املــهــنــيــة والــحــرفــيــة 
ــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة وفــــتــــح مـــســـاحـــات  ــئـ ــ ــفـ ــ والـ
للتفاعل والتعاون والــحــوار. وهــذا لن يكون 
العميقة  الــجــراح  ســهــا أو سلسا فــي ضـــوء 
ــامـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــرتــبــت على  ــقـــسـ واالنـ
ــراع مـــن قــتــل وتــهــجــيــر وتــدمــيــر  نــتــائــج الـــصـ
مــا يستدعي عما وجهدا  تعفيش،  ونــهــب/ 
كبيرين وطويلني، لتحقيق العدالة االنتقالية 
فإقامة  املـــواجـــع.  وتخفيف  الــجــراح  لبلسمة 
مــنــظــمــات مجتمع مــدنــي نــاجــحــة وراســخــة، 
ثــقــافــة مــدنــيــة مــدخــا للعمل  تستدعي نــشــر 
على انخراط املواطنني في الشأن العام، وهو 
الــشــرط األســاســي لــدولــة الــقــانــون والــعــدالــة، 
وفـــق عــلــمــاء الــســيــاســة، والــتــأســيــس لــعــادات 
وأعــراف وطنية قائمة على التقدير املشترك 
للتاريخ واملستقبل الوطني املنشود؛ والفهم 
املــشــتــرك لــســيــادة الــقــانــون والـــعـــدالـــة. وهـــذا 
وكـــوادر  رأي  قـــادة  بــوجــود  مرتبط مصيريا 
مدنية تعمل بني الناس، ما يستدعي تشكيل 
معاهد تعليم وتدريب حول املجتمع املدني، 
وأســـالـــيـــب عــمــل مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 

والقيم واملفاهيم الحاكمة والناظمة لها.
)كاتب سوري(

إلى مداجن لتفريخ )الشبيحة( عند الحاجة.
 احــتــكــار »الــبــعــث« 

َ
ــثــــورة ــذا، كـــســـرت الــ ــ مـــع هـ

ها 
ُ
شعارات ابتلعْت  كما  السياسية،  الــحــيــاة 

 مــؤســســات الـــروتـــني والــبــيــروقــراطــيــة 
َ
رهـــبـــة

ــة، وحـــــــّركـــــــْت حـــــــّس املـــســـؤولـــيـــة  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
 املشاركة 

َ
 مساحة

ّ
املجتمعية. ويمكن القول إن

ــرت لـــلـــســـوريـــني فــــي املـــؤســـســـاِت  ــ ـ
ّ
ــوف ــ الــــتــــي تـ

ص 
ّ
التخل إلــى  إضــافــة  السياسية،  أو  املدنية 

من مخاوف الحديث في السياسية، أوجدت 
 من التحّرر النفسي. ولم يعد باإلمكان 

ً
حالة

االستغناء عنها، بعد انفتاِح األفق السياسي 
وخروِج املسكوت عنه، واملخبوء تحت قشرٍة 
واهيٍة من التفاهمات املوهومة. واليوم، يجب 
 ما 

َ
أن يدرَك الشعُب السوري أنه يعيش مرحلة

بعد الثورة، أّي مرحلة الفوضى التي تعقب 
كـــل الــــثــــورات، وبــالــتــالــي مــســؤولــيــة الــنــخــب 
واملـــواطـــنـــني الـــســـوريـــني تــكــمــن فـــي الـــذهـــاِب 
اجتماعي  عقٍد  تأسيِس  إعـــادِة  إلــى  مباشرة 
جديد، وليس إيجاد نظام حكٍم مشّوه قائم 
على فكرة التشاركية بني املعارضة والنظام، 
 إلى مجّرد مسرٍح يسمح 

ُ
بعدما تحّول الوطن

لــلــســلــطــات املــتــوحــشــة بــاســتــعــراض قــوتــهــا، 
وسرد خرافاتها، عن طريِق استعماِل الوعود 

تارة، والوعيد تارة أخرى.
ــة، مــــــــــأزق عــــســــكــــرة الـــــثـــــورة  ــقــ ــيــ ــقــ وفــــــــي الــــحــ
ــتـــي قـــصـــمـــْت ظــهــَر   الـ

َ
ـــة

ّ
ــان الـــقـــش ــ الـــســـوريـــة كـ

الــحــلــم الــــســــوري، بــيــنــمــا نــجــح الـــنـــظـــام، إلــى 
حــّد كبير، في اســتــدراج قــوى كثيرة إليه من 
منطلِق الــدفــاِع عــن الـــذات. وبــالــتــالــي، تبريِر 
مــزيــد مــن الــقــمــِع والــعــنــِف مــن جــانــبــه، ومنِح 
ترسانته  الستخداِم  واملسوغات  الذرائع   

ّ
كل

الــعــســكــريــة الــضــخــمــة، فـــي قــتــل شــعــٍب أعـــزٍل 
 والصمت، وثار 

ّ
الــذل أكتافه غبار  نفض عن 

ألجـــل كــرامــتــه املـــهـــدورة مــنــذ عــقــود خمسة. 
الــثــورات   

ّ
أن فــي األدب السياسي،   ،

ٌ
ومــعــروف

يصنعها الشجعان، في حني يحصد ثمارها 
االنتهازيون والجبناء. ولهذا، ينبغي القبول 
 
َ
 الـــســـوريـــة ســتــبــقــى رهـــن

َ
 الــــثــــورة

ّ
بـــواقـــع أن

ـــى في 
ّ
االســــتــــاب، ومـــعـــّرضـــة لــلــقــرصــنــة حـــت

لحظاِت ذروة انتصارها.
)كاتبة سورية(

عن طبيعة المجتمع المدني ودوره

افتراُس الثّورِة السوريّة

المجتمع المدني 
فضاء للعمل 

االجتماعي المنظم 
والطوعي؛ له أصناف 
وبرامج عمل تحّددها 

طبيعة كل صنف 
ووظيفته

إقامة منظمات 
مجتمع مدني ناجحة 

وراسخة، تستدعي 
نشر ثقافة مدنية 

مدخًال للعمل على 
انخراط المواطنين في 

الشأن العام

دافع النظام عن 
بقائه ضد الشعب 

بإيجاد استقطاباٍت 
مذهبية وإثنية 

ومناطقية، 
واستقوى بدول 

ومليشيات ساهمت 
بتدمير المجتمع وبنى 

الدولة

ينبغي القبول بواقع 
أّن الثورَة السورية 

ستبقى رهَن االستالب، 
ومعّرضة للقرصنة 

حتّى في لحظاِت 
ذروة انتصارها
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