
مــــاذا تعنــــي ســـوريـــة ؟ 

 هذا السؤال الغري��ب وغي�ر الم��ألوف ك�ان يج�ب أن ين��اقش من�ذ عش�رات الس�نين، أي من��ذ ب�دأ البع�ث يتح��دث ع�ن
 في المؤتمرات الصحافية التي يعقدها قادة الحزب والسلطة في س��وريا، كم�ا ف�ي الخط�ب. نظامه باعتباره سوريا

 التي يلقونها والتصريحات التي ي�دلون به�ا، ينس�ب ك�ل م�ا ه�و جي�د للبع�ث ونظ�امه، وتعت��بر النتق�ادات الموجه�ة
 يح��دث الش�يء نفس�ه عن��دما يلح��ق أذى م��ادي أو. إليهما انتقادا مرفوضا بالطبع لكل ما هو خير ونبي��ل ف��ي بلدن��ا

 معنوي بأحد من رجال السلطة والحزب، فيبادر النظام وإعلمه إلى اعتبار ما ج��رى موجه��ا ض��د س��وريا ولي��س
 ضد الشخص المعني أو الجهة المقصودة، بينما يقال عن المشكلت والزمات إنها ابن��ة الماض��ي ال��ذي ل��م تنج��ح

!في التخلص منه بعد، وليست نتاج الحاضر، وإن بدت ظاهريا كذلك

 من المعلوم أن قادة النظم الشمولية يضفون طابعا شخصيا على أوطانهم، انطلقا م��ن فك��رة مس�بقة ت��رى أن ه�ذه
 يعاد إنتاجها بطريقة صحيحة وتتفق م�ع هويته��ا الص�لية بفض��لهم، وال��تي ل��م تق�م قبله��م بس�بب التباع��د بي�ن الق�ادة
 والساسة السابقين وبي�ن ال�وطن، وإذن، ف�إن وطنه��م يس��تعيد م�ن خلله�م حقيقت�ه الص�لية، ال�تي ك�انت ض�ائعة أو

 من هنا، يحق للوطن أن يفخر بتماثله مع المستبد، كما يحق لهذا أن يعت��بر نفس��ه ال��وطن أو القيم��ة. مضيعة قبلهم
 ل عج��ب أن ق��ال ح��افظ الس��د ف��ي ح��ديث م��ع المس��رحي الراح��ل س��عد ال. العلي��ا المتطابق��ة م��ع ه��ويته الحقيقي��ة

 أنا أعتبر نفسي وطن السوريين، وأعتقد أن أي سوري يسمع نقدا موجها إلي سيدافع عني ضد م��ا ي��وجه: ونوس
 إن م��ا تتلق�اه س��وريا م�ن: كما ق��ال أح�د كب��ار الق�ادة الس��وريين ذات ي��وم. إلي، باعتباري الرجل الذي يجسد وطنه

 عن�دما. معونات مالية خارجية يأتي إل�ى الس�يد الرئي�س، ال�ذي يح�ق ل�ه حجبه��ا ع�ن الش�عب أو منح�ه ج�زءا منه��ا
 ه��ل ك��انت ه��ذه المعون��ات تمن��ح لس��وريا قب��ل الس��يد: اع��ترض أح��د جلس��ائه عل��ى الفك��رة، رد متس��ائل بغض��ب

 ق��ال. إنه��ا تعط��ى إذن للس��يد الرئي��س ولي��س لس��وريا: ث��م أج��اب ع��ن س��ؤاله دون انتظ��ار رد مح��اوره! الرئي��س؟
 م�ن ج�انبه، ك�ان. إن المسؤول لفظ اسم الرئيس بإجلل وتعظيم، بينما نطق كلمة س��وريا باحتق��ار وتهك��م: محدثي

 لق��ب الرئي��س ش��به» - س��يد ال��وطن«م��ن » منح��ة أو من��ة«العلم الرس��مي يعت��بر زي��ادات الروات��ب والج��ور 
 تؤكد رعايته للمواطن، بينما كان الوزراء يظهرون على شاشات التلف��از للتأكي��د عل��ى أن الزي��ادات ل��م- الرسمي 

 تكن ضرورية، لن الشعب ينعم ببحبوحة ظاهرة، لكن السيد الرئيس، سيد الوطن ومجس��ده، ل يك��ف لحظ�ة ع�ن
!التفكير بأبنائه المواطنين، لنه يحبهم أكثر مما يحبون أنفسهم، ويفكر فيهم أكثر مما يفكرون بذواتهم

:، الذي استولى عليه البعث1963مرت مضاهاة سوريا مع النظام بطورين، بعد انقلب عام 

 في الطور الول اعتبر حزب البعث نفسه الجهة التي ستقيم وطنا يشبهها في سوريا سرعان ما سيص��ير–
 ق��دوة للع��رب جميع��ا، ل��ذلك س��يكون م��ن ح��ق الح��زب إع��ادة إنت��اج ه��ؤلء أيض��ا مهم��ا ك��انت أقط��ارهم

 في ه�ذا الس�ياق، نش�أ مفه�وم الح�زب الق�ائد، ال�ذي يتق�دم التاري�خ ول ه�مu ل�ه غي�ر أن يرتق�ي. وأمصارهم
 بالوطن كي يبلغ مستواه الخاص ويتماثل مع�ه، فيق��وم بينهم��ا تط��ابق ت��ام، ول س��يما أن ال��وطن لي�س فق�ط
 أرض وشعب الدولة، بل هو قب��ل ه��ذا وذاك مؤسس��ات تح��دد كيفي��ة وج��ود الش��عب ووظيف��ة الرض، أي

 بما أن المؤسسات الصانعة للوطن ستقام انطلقا من البع��ث، ف��إنه يج��ب أن تك��ون ل��ه. هويتهما ودورهما
 بالضرورة أولوية مطلقة على أي شيء عداه، خاصة أنه هو ال�ذي س�يخرج ال�وطن م�ن ت�أخره، وس�يتيح

 طليعي، سيمكنه من أن يصير/ له بلوغ مستوى نوعي ل يجارى، مماثل لمستواه الخاص كحزب ثوري
 وطنا استعاد حقيقته الصلية، التي كانت غائبة عنه بسبب غياب الحزب عن قيادته وس��لطته، فل عج��ب

!أن انقلب إلى وطن بعثي ل فكاك له عن البعث، وإل فقد هويته ورسالته
 الرئيس الراحل حافظ 1970في الطور الثاني نقلت هذه المهام إلى شخص بعينه، هو قائد انقلب عام  –

 السد، الذي تولى قيادة الحزب وناب عنه في قي��ادة س��وريا، بحج��ة أن��ه ش��خص ل مثي��ل ل��ه، س��بق زمن��ه
 ، ال��ذي»ق��ائد المس�يرة«بع��د الح�زب الق�ائد، ج�اء . إلى درجة تمكنه من جره وراءه نح�و المج��د والف�رادة

 سيتم انطلقا منه إعادة إنتاج الوطن ليأتي على صورته ومثاله، وذلك بالتع��اون م��ع البع��ث بع��د تص��حيح
 ف��ي ه�ذا المنط��ق، تح��ول ش�خص. أوضاعه وجعله أداة تصلح لتأدية المهم�ة الجدي��دة وتس��تحق ثق�ة الق��ائد

 الق��ائد إل��ى جه��ة تض��مر وطني��ة نقي��ة ستص��حح الوض��ع م��ا قب��ل ال��وطني ال��ذي يعيش��ه الش��عب، وس��تخرج
 الوطن من واقعه الزائف وترده إلى صفاء طبيعته الصلية، وصول إل��ى الم��واطن، ال��ذي علي��ه التم��اهي



 وزاد م��ن تعزي��ز ه��ذا العتق��اد الرس��مي أن انقلب الس��د أعق��ب هزيم��ة يوني��و. م��ع ق��ائده وال��ذوبان في��ه
 إن النظام أهم من الوطن، فالوطن إن ضاع يمكن استعادته: ، التي بررها الحزب بفكرة تقول)حزيران(

 كليا أو جزئيا، أما النظام فل يمكن تعويضه أو استعادته إن سقط، لذلك يجب إعطاء الولوي��ة ف��ي نظ��رة
 وطنية صحيحة إلى الحزب والنظام، اللذين يعد عدم سقوطهما انتصارا لل��وطن، رغ��م خس��ارته محافظ��ة

.الجولن مع ما تتمتع به من ثروات مائية وزراعية كبيرة، وأهميتها الستراتيجية بالنسبة إلى سوريا

 ، ف��إن ه��ذا ي��رى ف��ي»الش��عب يري��د إس��قاط النظ��ام«، و»حري��ة: «والي��وم، وش��عب س��وريا يص��رخ بص��وت واح��د
 موقف الشعب مطالبة بإسقاط الوطن، ويعلن بكل صراحة أن سقوطه يعني نهاي��ة س��وريا ودولته��ا، وإل لم��ا ك��ان
 اعتبر حراكه السلمي مؤامرة على الوطن ل بد من قمعها بالقوة دفاعا عنه، وبالتالي دفاع��ا ع��ن الرئي��س، مجس��د
 النظ��ام وح��امله، ف��إن س��قط ه��و س��قط ال��وطن مع��ه، كم��ا يق��ول العلم الس��وري يومي��ا ب��ألف لس��ان، ويعل��ن م��ن
 يص��دقونه أنه��م عل��ى اس��تعداد لح��راق س��وريا م��ن أج�ل الرئي��س، لنه��ا ليس��ت ب��دونه وطن��ا له��م، ف��ي حي��ن يمك�ن

 بال�ذات، ودون جمي��ع خل��ق ال،» ه��و«انطلقا منه إعادة إنتاجها ك��وطن، بمعن��ى أن�ه ل�ن يبق��ى وطن��ا إن ل��م يك��ن 
!رئيسه

 ..واحدة ترى في الرئيس الوطن وف��ي ال��وطن الرئي��س: في العمق، تدور المعركة الراهنة في سوريا بين فكرتين
 بينما ترى الخرى، المعارضة، أنه النفي التام لل�وطن، ال��ذي ل�ن يع��ود إل�ى الظه��ور ولي�س هن��اك م�ن س��بيل إل�ى

!أي بغير تحرير الوطن منه.. استعادته من جديد بغير سقوط الرئيس
 والي��وم، يف�ك الح��راك المجتمع��ي ه�ذه الرابط�ة الزائف�ة ويعي��د إل�ى ال��وطن وجه�ه. أدلج النظام الوطن وجعله بعثيا

 وط��ن قل��ة: المجتمع��ي، ال��وطني والش��عبي، ال��ذي يعي��ده م��ن جدي��د وطن��ا لجمي��ع أبن��ائه، عل��ى عك��س م��ا ه��و الي��وم
 متحكمة تنهبه وتدمر حي�اة م��واطنيه، ال�ذين فق��دوا حريته��م وتحول��وا إل�ى عبي�د وأج��راء أغ�راب ف��ي وط��ن تغ�رب
 ب��دوره عنه��م، ص��ار اس��ترداده حتمي��ا م��ن أج��ل امتلك فس��حة مفتوح��ة تزده��ر ف��ي ربوعه��ا الحري��ة والعدال��ة
 والمساواة، والخروج منه كسجن عالي الجدران محكم الحراس�ة مغل��ق النواف��ذ والب��واب، يتم��رد نزيل�ه المظل��وم،

شعب سوريا، عليه، ويفضل الموت على البقاء فيه.
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