
ليس المطلوب توحيد المعارضة وإنما توحيد الهدف

 و عن�دما. أقال نظام حافظ السد و إبنه بشار الدولة السورية من وظائفها و فتح خاص��رة المجتم�ع و ب�دأ ب�ه تفكيك�ا
 ال�ذين ب��دورهم أص��بحوا ف��وق, أصبح الستزلم لرج�ال الس�لطة, المستقل عن المتقاضين أية سلطة, لم يبق للقانون

 الم��ر ال��ذي أدى لض��عاف ولء الف��راد لمجتمعه��م و بالت��الي. الق��انون و خ��ارجه أنج��ع وس��يلة للحماي��ة و النف��وذ
 تحت هذا النظام تخلRت الدولة السورية عن حياديتها تجاه مواطنيها بالضافة إلى تخليها عن دور الض�امن. وطنهم

 الغي��ر, ح��رص النظ��ام لض��مان اس��تمراره . لهذه المواطتة ، و أصبحت الدول��ة أداة بي��د النظ��ام للنه��ب و القم��ع فق��ط
.عل����ى تفكي����ك المجتم����ع إل����ى لبن����اته البدائي����ة, مبن����ي أص����ل عل����ى أي عق����د اجتم����اعي أو ش����رعية ش����عبية

 و لك��ي يأخ��ذ دور الض��امن للس��لم الهل��ي ح��رص النظ��ام الس��وري عل��ى إع��ادة أحي��اء ف��روق طائفي��ة ك��اد المجتم��ع
 أصبح وجود النظام السوري الحالي يتعارض مع وجود مجتم�ع موح��د يح�رص. عاما 49السوري يتجاوزها قبل 

 و. على أفراده و يلهمهم منظومة أخلقية تنبع من ذواتهم و تقف بنفس الوقت خارجهم تنظم علقاتهم بين بعض��هم
 كلما أوغل النظام بإلغاء المجتمع السوري كوحدة تكاد تكون بيولوجية كلما ضعف انتماء الفراد المجتمعي الم��ر

 مثل قي��م الص��دق و التع��اون, الذي إنعكس تحلل من الكثير من القيم التي تحافظ على حاضر و مستقبل المجتمعات
 و اليثار و العطاء إلخ من القيم التي تنبع من الوجود الجتماعي للفراد و تحك��م ب��دورها علقته��م م�ع المجتم��ع و

 و المثل�ة عل�ى النح�دار الخلق��ي. بالتالي يرفعه��ا الف��راد كقي�م فوقي��ة ك�ثيرا م�ا ينس��بونها لق�وى م�ا وراء طبيعي�ة
.المتس���ارع يعرفه���ا ك���ل الس���وريين و م���ن أح���د مظاهره���ا الفس���اد الداري المستش���ري المحم���ي م���ن الس���لطة
 ليس أدل على عمق التناقض بين النظام السوري و المجتمع من أن بش��ار الس�د رئي��س الجمهوري��ة ال��ذي يف�ترض

 يعت��بر المص�الحة م��ع مجتمع�ه هزيم�ة و يفض�ل, أن يحرص على سلمة الكل بمن فيه��م م�ن حم��ل الس�لح ب�وجهه
 القتال حتى الموت ضد أفراد من هذا المجتمع على أن يلجأ لعملي��ة مص��الحة وطني��ة تس��تدعي اعتراف��ا ب��المجتمع و

 و ه�و ال�ذي ل�م يه��دد بالقت�ال ح��تى الم�وت ح�تى م�ن أج�ل الس�يادة الوطني��ة عل�ى. إعادة اعتبار ل�ه كمص��در للس�لطة
 كان حافظ الس��د ق��د أض��طر لممارس��ة القلي�ل م�ن السياس�ة. عاما 44منذ " إسرائيل"الجولن السوري الذي تحتله 

 ربم��ا ب��دافع غري��زة, الذين قرروا, في بداية حكمه، أما أبنه بشار فهو ل يعرف أية علقة خارج استلب محكوميه
 أن بق��ائهم كمجتم��ع يس��تدعي اس��تعادة كرامته��م و حريته��م و بالت��الي إع��ادة 2011في منتصف آذار , بقاء مجتمعية

.العتبار لوجودهم الجتماعي

 و أقلي��ة ص��غيرة, أحد نتائج تفكيك المجتمع كان انقسام السوريين بعد انطلقة الثورة الحالي�ة إل��ى ث��ائرين و خ�ائفين
 مما أدى إلى استمرار النظام السوري لمدة تس�عة أش��هر معتم��دا لي�س عل�ى ولء مري�ديه ب��ل عل�ى, مستفيد وموالية

 خصوصا, المر الذي يعتبر أزمة وطنية يتوجب أن تدق لها نواقيس الخطر, خوف السوريين من بعضهم البعض
 أهمل معالج��ة تبع��ات أزم�ة الثمانين��ات و ي��دفع 1982أن النظام السوري بعد أن خرج منتصرا بقوة القمع في عام 

.الن باتجاه أزمة قد تعقد الوضع السوري بما ل يقاس

 المعارضة في هذه المرحلة بق��در أهمي�ة كس�ر ح��واجز الخ��وف ال�تي تمن�ع بقي�ة الس�وريين م�ن" توحيد"ليس المهم 
 عل�ى المعارض��ة أن. النخراط بالثورة المشتعلة في س��وريا ب��دون أي�ه إش��ارة إل�ى انحس��ارها ب�دون تحقي��ق أه��دافها

 تنشغل بتوفير مقومات إعادة الثقة مما سيعزز روح النتماء إلى مجتم�ع تتن��اقض وح�دته ج�ذريا م�ع وج��ود النظ��ام
 ض��د(و مع��ارض ) ص��امت(و حي��ادي إيج��ابي )جماعتن��ا(الس��وري ال��ذي ح��رص عل��ى تقس��يم الن��اس بي��ن أزلم 

 بينما عنف المعارض�ين س��يؤدي لمزي�د م�ن زعزع�ة الثق�ة, العنف المرتكب من قبل النظام يوحد المجتمع). الوطن
 ي��درك معظ��م الس��وريين ه��ذه الحقيق��ة ال��تي جعل��ت الك��ثيرين. بي��ن أف��راد المجتم��ع و بالت��الي يم��د بعم��ر ه��ذا النظ��ام

 يحجمون عن المشاركة في الثورة بعد أن بدت بعض مظاهر العسكرة بالتزامن مع تصعيد عس��كري و أمن��ي ض��د
 خصوصا بعد أن إجتاحت قوات النظام مدينة درعا عسكريا و أمعنت بإذلل المواطنين لك��ي. مجتمع لزال أعزل

 حرص الثوار على إفشال مخطط النظام الدافع لعس��كرة. تدفعهم نحو قتال تجيد إدارته بامتياز و تضمن فيه تفوقها
 ,واح��د واح��د الش�عب الس��وري واح��د(الثورة و كان هذا جليا من خلل الش��عارات ال��تي رفعته��ا الث��ورة ف��ي ب��دايتها 

 م�ن فق�دان, نأم�ل أن تك�ون مؤقت��ة, بينما تعكس الشعارات الحالية حال�ة), و خائن من قتل شعبه, الموت و ل المذلة
 و الجي��س الس��وري, الش��عب يري��د الحماي��ة الدولي��ة(الثقة على إنجاز ما طرحته الثورة على نفسها في بداية الث��ورة 

 لذلك تطالب الشعارات بتدخل دولي ليس مطروح��ا أص��ل عل��ى أجن��دة ال��دول الق��ادرة عل��ى الت��دخل), الحر يحميني



 و حماية جوية غالبا م�ا س�تكلف س��وريا دم��ارا ك�امل ل��دفاعاتها الجوي�ة ب�دون أن تس��تطيع إنج�از حماي�ة, العسكري
.و ممرات إنسانية قد تكون إعادة إحياء لمخطط تقسيم سوريا طائفيا, حقيقية

 لبد الن من إعادة ص�ياغة ش��عارات الث�ورة ال��تي يج�ب أن تض�ع بن�اء الدول��ة المدني�ة اليمقراطي��ة م�رة ثاني�ة عل��ى
 تكمن أهمية شعار بناء الدولة المدنية الديمقراطي��ة م��ن أن��ه يض��من للخ��ائفين مس��تقبلهم و للث��ائرين. مقدمه شعاراتها

.إنتصارآ حقيقيا لثورتهم و للنظام السوري مكانه البدي في مزابل التاريخ
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