
الثورة السورية على مفترق طرق

 في تسعة أشهر، أعط��ت الس��لطة ف��ي س��ورية أس��وأ م��ا عن�دها، وق��د وص��لت لحال��ة ت��وحش معمم��ة ب��المعنى المن��ي
 والعنفي، لم يكن في جعبتها القدرة على فهم ما يحدث وفق المعطيات الميداني��ة للح��راك الث��وري، وم��ا ف��تئت تفتق��ر
 .لقدرة التعامل مع الوقائع بإجابات سياسية ملموس��ة تس��تجيب للح��د الدن��ى م�ن طموح��ات الحرك��ة المدني��ة الس��لمية

 تمسكت اللة العلمية الرسمية بخطاب بائس وعدائي تغيب عنه فكرة المواطنة المشتركة في الوطن الواحد بي��ن
 وب��ذلك زرع��ت الس��لطة الس��ورية إس��فين الع��داء. الث��ائر والق��امع، بي��ن الم��والي للس��لطة والمط��الب بإس��قاط النظ��ام

 المفتوح والمواجهة الشاملة، ليس فقط مع المجتمعين السياسي والمدني، وإنما أيض��ا م��ع المجتم��ع الهل��ي الواس��ع،
 ل��م يس��قط المجتم��ع الث��ائر عل��ى منظوم��تي الفس��اد والس��تبداد ف��ي لعب��ة. ث��ورة الكرام��ة-الحاض��ن الول لنتفاض��ة

 فأص��ر عل�ى س�لمية. السلطة، كم�ا أن�ه أثب�ت ب�أن الك�ائن النس��اني ال�واعي يتف�وق عل�ى الك�ائن العف��وي أو الط��بيعي
 وأثب��ت مواطن��و محافظ��ة درع��ا، منطل��ق الث��ورة ومش��علها. الث��ورة ف��ي أك��ثر المن��اطق الريفي��ة تهميش��ا ف��ي البلد

 ف��ي الص��راع) لك��ل فع��ل رد فع��ل مس��او_ ل��ه ف��ي الق��وة ومع��اكس ل��ه ف��ي التج��اه(المس��تمر، بطلن ق��انون ني��وتن 
 فتص��درت ش��عارات الدول��ة المدني��ة التعددي��ة الديمقراطي��ة،. الجتم��اعي السياس��ي ال��واعي م��ن أج��ل الديمقراطي��ة

 وانفضحت رواية السلطات عن المؤامرة والتسلح عل��ى. والثورة السلمية، منذ اليوم الول جدران المسجد العمري
 كن��ا نعي��ش حل��م الث��ورة... صخرة الوقائع في ساحات جاسم والمسيفرة والحراك والح��ارة ون��وى وبص��رى الحري��ر

 ودخلت الثورة السورية التاريخ المعاص��ر كح��راك.. واقعا في اعتصامات البلدات الصغيرة ودرعا البلدة والسرايا
 مدني سلمي ينطلق من الريف نحو المدن من أج�ل إع�ادة بن��اء المجتم��ع الم��دني والدول��ة المدني�ة الديمقراطي��ة عل��ى

 ولعل قرار دخول الجي��ش مدين��ة درع��ا ق��د أرخ. أشلء دكتاتورية اختزلت علقتها بالمجتمع بأجهزة القمع والردع
 لمسلك جديد ودور جديد للمؤسسة العسكرية قررت السلطة المني��ة اللج��وء ل�ه مهم��ا ك��انت نت��ائج ذل��ك عل��ى وح��دة

 لكن هذا القرار الخطير، لم يك��ن ل�ه ت��أثيرات عل��ى الص��عيد ال��وطني. الجيش وعلقة الجيش والشعب ووحدة البلد
 م�ن الس��تمرار ف��ي) حماه وحمص ودير الزور والقامش��لي وري��ف دمش��ق بش��كل أساس��ي(وتمكنت المدن الخرى 

 التجمهر الواسع بشكل أعطى الثورة بعدها الوطني وبدأت عملية تبلور البرنامج المدني الديمقراطي ف��ي ح��وارات
 ول شك، بأن قرار الس��لطات الس��ورية المج��رم ب��دخول الجي��ش. مجتمعية شملت الشرائح الواسعة للشعب السوري

 ق��د وض�ع ح�دا للحض��ور الواس�ع للمش��اركة الش�عبية) 31/7/2011(حم�اه ودي��ر ال�زور والبوكم��ال ف�ي ي�وم واح��د 
 وقد شهدت العشر الواخر من ش��هر رمض��ان. والتعبئة العامة لكل القطاعات المدنية والهلية بقوة السيف والنطع

 عملية تراجع في الخطاب المدني مع دفع_ إعلمي متعمد للخطاب الديني انعكس��ت س��لبا عل��ى الث��ورة وخلق��ت حال��ة
 اضطراب وقلق في صفوف قيادات شابة حلت محل قيادات أكثر خ��برة ونض��جا ك��انت الس��لطة المني��ة ق��د نجح��ت

.في تغييبها بقوة الحل المني العسكري المدمر

 وق��د ب��دأت. لم تبق العملية الثورية خارج نطاق التأثير الخارجي، سواء كان هذا الخارج سوريا أو إقليميا أو دولي��ا
 وسائل التواصل الحديثة بأخذ مكان متصاعد على حساب الوقائع الميدانية بحي��ث ل��م تلب��ث أن نجح��ت ف��ي اس��تبدال

 ولي��س م��ن الغري��ب أن حرك��ة مث��ل. الصورة الداخلي��ة الواقعي��ة بالص��ورة الفض��ائية النتقائي�ة، والع��الم الفتراض��ي
 لم تتح لها ثلث دقائق على أية فضائية خليجية رغم أنها قدمت نخبة من الشهداء" آذار 18إئتلف شباب ثورة "

 ويمكن القول أن جماعات الض��غط الس�ورية المحترف��ة والمتفرغ�ة ف��ي الخ�ارج، ق��د نجح�ت ف��ي الت�أثير. والمعتقلين
 عل��ى رؤي��ة الع��الم للث��ورة وص��ورتها، وف��ي الت��أثير تباع��ا ف��ي خط��اب عناص��ر التواص��ل م��ن ال��داخل م��ع الخ��ارج
 المرحب والمروج لخطاب محدد سلفا، خطاب عزز بشكل مباشر أو غي�ر مباش�ر، الفك�رة الس��لطوية التافه�ة ح�ول

 وك��ان للتهمي�ش المتص��اعد لقي�ادات ال��داخل الميداني�ة والسياس��ية التاريخي��ة ال��تي ل�م تنس��جم م�ع الخط��اب. الم��ؤامرة
.المطلوب بشكل واضح، أن دعم ألوانا إيديولوجية ومذهبية لم يكن لها أي دور أو أثر في انطلقة الثورة السورية

 أوصلنا التهميش العلمي لكوادر متقدمة في الثورة م��ن جه��ة والتص��عيد المه��ووس لعملي��ات العتق��ال والغتي��ال
 من قبل السلطة من جهة ثانية، أوصلنا اليوم لحركة اجتماعية مقطوعة الرأس سياس��يا أو تك��اد ، ومشوش��ة الرؤي��ة

 وص��ار هن��اك ت�داخل م��ا بي�ن المش��روع ال��دكتاتوري م�ن جه�ة، وبي�ن الس��عي للمقاوم�ة م�ن خلل. برنامجيا بالتالي
 أفك��ار تس��تجلب التس��لح والت��دخل الخ��ارجي م��ن جه��ة أخ��رى، مث��ل الش��عارات المطالب��ة بالحماي��ة الدولي��ة والحظ��ر
 الجوي والمناطق العازلة ومشاركة الجيش الحر المكون من المنشقين عن الجي��ش الس��وري وم��ن ينض��م إليه��م م�ن



 ولهذه المصطلحات كما يعرف دارسو القانون الدولي دلل��ة واح��دة، وه��ي إطلق ص��يرورة العس��كرة. المتطوعين
 فيما يجري في سوريا حالياt من صراع داخلي وخارجي، لتصير ج�زءا م�ن الث�ورة يمك�ن أن يغي��ر طابعه��ا ج��ذريا

 لذا نحن بالفعل على مفترق طرق، يفتح المجال لحتم��الت متع��ددة ومتباين��ة، م��ع ملحظ��ة أن. في مدى غير بعيد
 السيناريو السوأ لم يعد بعيدا، في ظل التعبئة الخارجي�ة الحالي�ة، والص��داقات والع��داوات ال��تي تج��اوزت العقلني�ة

 ول��ن تك��ون الح��رب الهلي��ة ف��ي س��ورية خالص��ة ب��المعنى السياس��ي أو. السياس��ية والق��راءة المس��تقلة لمص��ير البلد
 الطبق��ي، ب��ل س��تكون ملوث��ة بالت��دخل الخ��ارجي الس��افر والتع��بئة الطائفي��ة، أي أنه��ا انتص��ار لك��ل مقوم��ات ال��ردة

 الث��ورة الديمقراطي��ة: والظلم، حرب خاسرة بكل معاني الكلم��ة ولك��ل الط��راف، وس��يكون أك��بر الخاس��رين فيه��ا 
.والشعب السوري

 لقد مات النظام السوري في العقول والقلوب، ولم يبق لنا كسوريين سوى أن نحمل مؤسساته وشخصياته الرسمية
 قام الشعب الثائر بالعمل الكبر وصار وضعنا الحالي يشبه جثة ض��خمة لك�ائن مش�وه يبل��غ م�ن. إلى قمامة التاريخ

 عاماt وأمامها طفل يبدأ بالكاد في اكتساب الوعي بوجوده، و يحاول أن يبعد تلك الجث�ة ع�ن طريق�ه ك��ي 40العمر 
.يرى المستقبل

:علينا كسوريين وعرب، في وضع كهذا، أن نمتلك الجرأة السياسية والخلقية على طرح السؤال على الجميع

 إلى أين نتجه اليوم؟ وهل سيحصد الشعب ثمن تضحياته حرية وكرامة؟ أم أن كل هذه التضحيات الغالي��ة ستض��يع
 الطائفي�ة ؟ الواق��ع أن- وتهدر بانزلق الثورة إلى السلح والعسكرة والتدخل العسكري الخارجي والح��رب الهلي�ة

 الجابة على هذا السؤال تبدو في غاية الصعوبة، فهناك من يتصرف وكـأنه مصاب بعم��ى أل��وان سياس��ي مزم��ن،
 أعني به��ذا فئة مناص��ري النظ��ام وال��ذين ي��رون ض��رورة التمس��ك ببق�ائه ح��تى النهاي��ة، وح��تى ول��و تس��بب ذل��ك ف��ي

 وفي مواجهة هؤلء تجد من يقول أن إسقاط النظام السوري بالمكانات الذاتية يبدو أم��راt. تحطيم المجتمع والدولة
 غير ممكن، ولهذا يرون وجوب الستعانة بكل م�ن يق��ول ب�أنه يق�ف معه��م لس��قاط ه�ذا النظ��ام أي�اt ك�ان، ح��تى ول��و

 وف��ي الواق��ع ك�ل م�ن ه�ذين. الشيطان نفسه هو من يقول ذلك، فكل ما يعني تلك الفئة هو أن يسقط النظام ب�أي ثم�ن
 .المناصر للنظام حتى لو تحط��م المجتم��ع ي��دفع الط��رف الخ��ر إل��ى طل��ب الت��دخل الخ��ارجي: الفريقين يخدم الخر

 وطلب التدخل الخارجي يخدم النظام لنه يثير المشاعر الوطنية ويعبئ المجتمع ضد الخطر الخارجي ويبعده عن
 ول ش��ك ف��ي أن الح�ل العس��كري. الهدف الساس وه��و إس�قاط النظ��ام والقض�اء عل�ى منظوم��تي الفس��اد والس��تبداد

 وق��د ي��ؤدي. مدمر للسلطة والمجتمع على حد سواء، في ظ�ل الخص��ائص السياس��ية والجتماعي�ة الس��ورية الراهن�ة
 وله��ذا أرى أن م��ن ال��واجب العم��ل لس��قاط. ف��ي النهاي��ة إل��ى تمزي��ق البلد وتهدي��د وح��دة الجي��ش والش��عب والبلد

 النظام بكل إص��رار، م�ع اس��تمرار ال��تركيز عل��ى المس�لمات الساس��ية للث�ورة الس��ورية واللءات ال�تي أطلق�ت من��ذ
 أي التأكي��د عل��ى س��لمية ومدني��ة). ل للعنف، ل للطائفية، ل للتدخل العس��كري الجن��بي(مارس الماضي /نهاية آذار

 ب�ل أك��ثر م�ن ذل�ك، امتلك. الثورة وعلى مناهضة الطائفية وعلى العتماد على الق�درات الذاتي�ة للش�عب الس��وري
.الج����رأة عل����ى الق����ول ب����أن الث����ورة الس����ورية إذا تس����لحت م����اتت، وإذا تأس����لمت م����اتت، وإذا ت����دولت م����اتت

 لن" ل دولة مللي ول ب��اب ع��الي: "يردد السوريون في أغلبيتهم الفعلية رفض الوصاية والدولة الدينية كلهما
 القليات جميعها، بما فيهم الكراد والمس��يحيين وغيره��م يرفض��ون الت��دخل ال��تركي ن��اهيكم ع�ن رف��ض اليس��اريين
 والقوميين العرب والوطنيين عموما لي دور تركي يفتح كل جروح التاريخ ول س��يما الل�واء الس��ليب ال��ذي أس��كن

 ح��تى ول��و ل�م يب��ق إل م��واطن"ال��ذي ل�ن ي��تراجع ش��عبه ع�ن الث�ورة كم��ا يق�ول (ما يسمى الجيش الحر ) قائد ( فيه 
" !).سوري واحد

 ل تزال دمشق وحلب خارج سياق الحتجاجات، وأعتقد بأن المر ص��ار معق��دا الي��وم وأك��ثر ص��عوبة، فبالض��افة
 للترتيبات والكثافة المنية الهائلة، تعت��بر حل��ب والعاص��مة م��ن الم��دن غي��ر المندمج��ة ب��الثورة، الزم��ة القتص��ادية
 فيه��ا ض��عيفة نس��بة للمن��اطق النائي��ة، والتك��وين الس��كاني متع��دد الط��وائف والم��ذاهب، كم��ا أن لس��كان كل الم��دينتين
 مكاسب مح�ددة وقطاع�ات اجتماعي�ة هام�ة فيه��ا تخ�اف م�ن غي�اب الس�تقرار ح��تى ول�و ك�ان ه�ذا الس��تقرار أش�به

 ول شك في أن التطرف في الشعارات وتضخيم دور تي��ارات سياس��ية خارجي��ة ض��عيفة الث��ر. بمستنقع مياه راكدة
 داخليا، يس��اهم ف��ي ت��ردد الم�دن والقلي��ات عوض��ا ع�ن ج�ذبها، ويبع��د الوس��ط المس��تقر ع�ن مط��الب مض��طربة ف��ي

 فه�ذه... الشكل والمض��مون مث�ل مطل�ب الحظ��ر الج�وي ومن��اطق عازل�ة والجي�ش الح�ر يحمين��ي والمجل�س يمثلن��ي



 المطالب ل تشكل ق��وة ج�ذب سياس��ي عل��ى الص��عيد ال��وطني بق��در م��ا ه��ي ش��عارات تتقاس��مها بع�ض ب��ؤر التح��رك
 وس��يزيد ف��رص أن تنض��م دمش��ق وحل��ب للمظ��اهرات ف��ي س��ورية ف��ي ح��ال ج��رى التمس��ك. الث��وري والفض��ائيات

.بالسلمية ولم يكن هناك تطرف في الخطاب وإن كنت أرى ذلك أصعب اليوم منه بالمس

 ل يمكن وضع حد_ للتفاوت المناطقي والجتماعي في استقبال خطاب الثورة السورية دون عقلنة الخطاب الث��وري
 فمن الس��هل ت��وجيه التحي��ة لمحط��ة تلفزيوني��ة مذهبي��ة م��ن. والبتعاد عن الشعبوية والتطرف والتطيف بشكل حازم

 قرية في ريف إدلب، ولكن ما هي النتائج السياسية و النفسية على الوعي الجماعي في عموم س��ورية لرؤي��ة هك��ذا
 مشهد؟ وهل ما نراه على العلم يمثل كل السوريين في كل المحافظات ومن كل المكونات؟ أليس هناك ن��وع م��ن
 التعمي��م ال��ذي ينعك��س س��لبا عل��ى قطاع��ات واس��عة م�ن أنص��ار الث��ورة يش��عرون يوم��ا بع��د ي��وم أن الق�راءة الوحي��دة
 لمصير الثورة هي القراءة الخارجية التي تح��دد المتح�دث الرس��مي والممث��ل الش�رعي والقي��ادة المقبول��ة والبرنام��ج

المسموح به؟

 لقد نجح المال السياسي والعلم في خلق فجوة حقيقي��ة بي�ن مكون��ات المعارض��ة الس��ورية بفرض��هما سياس��ة أبن��اء
 الست وأبناء الجاري�ة وخل��ق تف�اوت ك�بير بي�ن أط��راف المعارض��ة بش�كل انعك�س وينعك�س عل�ى ق�درة جمعه�ا ف��ي

 الم��ؤتمر الس��وري"والي��وم ونح��ن أم�ام تح��دي الوح��دة البرنامجي��ة و. برنامج ث��وري مش��ترك وعم�ل نض��الي فاع�ل
 لك�ل ق��وى التغيي��ر ال��ديمقراطي، نبص��ر التب�اين المتزاي��د ف��ي وجه��ات نظ��ر الق�وى السياس��ية المعارض��ة ف��ي" العام

 قض��ايا مركزي��ة كالتمثي��ل المجتمع��ي والت��دخل العس��كري الخ��ارجي والعلق��ة بي�ن الوطني��ة والمواطني��ة والتحالف��ات
 وت��أتي جمل��ة عوام��ل ذاتي��ة تتعل��ق بالنش��أة السياس��ية والمس��لك. القليمي��ة والدولي��ة والعلق��ة بالس��رائيلي والمقاوم��ة

 ولي��س م��ن المبالغ��ة الح��ديث ع��ن حال��ة. ومص��ادر التموي��ل لتعق��د العلق��ة بي��ن مكون��ات الح��راك الث��وري المختلف��ة
 بارانويا سياس�ية ح�ولت العدي��د م�ن المعارض�ين الق�دامى أو الج�دد إل�ى مهووس��ين بالرئاس�ة أو ال�وزارة ف�ي بل�د ل�م

 ..بل وصل المر بالبعض لعطاء ما ل يملك لمن ل يستحق، أو بي��ع الس��مك ف��ي الم��اء. تسقط الدكتاتورية فيه بعد
 وما أحوجنا كسوريين للكثير من التواضع ولقليل م��ن التض��حية والعط��اء، ف��الخلص م��ن الدكتاتوري��ة يحت��اج قيم��ا
 أخلقية ومثل عليا تسمح بتفكك القائم وزرع المل في القادم، ول يمكن لكل سلوك أومنطق يعيد انتاج واس��تهلك

.وسائل السلطة التسلطية نفسها أن يشكل رافعة بناء للمستقبل الديمقراطي

 والطري��ق الث��وري للجمهوري��ة الديمقراطي��ة المدني�ة ل��م يحت�ل المك�ان الول بع�د،. سوريا اليوم عل��ى مف��ترق ط��رق
-الوضع اليوم صعب للغاية، ولكن حتى اللحظ��ة، ل زال��ت ل��دينا مقوم��ات وقي��م وطموح��ات وتض��حيات النتفاض��ة

 لهذا، ورغم أن المعركة بالتأكيد ص��عبة وش��اقة، فإنن��ا محكوم��ون. الثورة، وهي أقوى من مقومات الثورة المضادة
.بالمل والنجاح

هيثم مناع 


