
من الضراب العام إلى المقاومة المدني�ة الثوري�ة

 الض��راب الع��ام نح��و العص��يان الم��دني ه��و أعظ��م تحي	��ة يق��د	مها الش��عب الس��وري ف��ي ال��ذكرى الس��نوي	ة لنطلق��ة
 ديسمبر يوم أضرم طارق الطي	ب محم	د البوعزيزي النار في نفسه أمام بلدي	ة/كانون الو	ل 17، "الربيع العربي"

 أن	�ه ربي��ع س��لمي	 ولي�س ربيع��ا@ عس��كري	ا@، وأن	�ه ربي��ع تض�امن بي�ن: تحي	�ة ترف��ع قي��م ه�ذا الربي��ع عالي�ا@. سيدي بوزيد
 أطياف المجتمع تحمي بعضها بعضا@ وليس ربيع مطالبات بتدخ	ل أجنبي	، وأن	ه ربيع حشد جماهيري	 لقلب م��وازين
 الق��وى داخ��ل البل��د ولي��س ربي��ع إقص��ائي	، وأن	��ه ربي��ع مجتم��ع يف��رض طريق��ه نح��و الحري��ة والكرام��ة ولي��س ربي��ع
Pة جامع�ة ولي�س ربي��ع فك�ر��	ة وش��عارات وطني�	ه ربي�ع ديموقراطي��ة وتعددي�	سياس��يين مهم�ا ك�ان ص��دق نواي�اهم، وأن 

.أحادي	 وألعيب قوى خارجي	ة

 أن يعود ربيع سوريا إلى قيمه الولى بعد تسعة أشهر من القمع والقت��ل والعتق�ال والتنكي��ل، تح��ديا@ لم�ا ت�دفعه إلي�ه
 إن	�ه رس��الة. السلطة القائمة من طائفي	ة وعسكرة واستجداء لقوى خارجي	ة لهو خير دليل أن	 الشعب الس��وري عظي��م

 إن	 الش��عب الس��وري سيص��نع التغيي��ر بق�واه الذاتي��ة... قوي	��ة ص��ارخة م�ن المنتفض��ين إل�ى م�ن بق�ي موالي��ا@ أو خائف�ا@
.وبتضامن أبناء بلده بين بعضهم وأن	 السلطة القائمة قد سقطت لن	 ليس لديها سوى السلح والرياء

 نشأت فكرة الضراب العام في بريطانيا في أوائل القرن التاسع عشر، كعيدP وطني	 جامع لكل	 الطبقة العاملة، ينقل
 لك�ن	 الفك�رة ل��م تأخ��ذ ك��ل	 مض��امينها. النضال المطل��بي	 م�ن نض��الP محل��ي	 إل��ى ص��راع ش��امل لنص��رة ك�ل	 الع��املين

 أن	 النض��ال ينتق��ل ع��بر الض��راب الع��ام م��ن معرك��ة اقتص��ادية بي��ن عم	��ال ف��ي: وفعله��ا إل	 أوائل الق��رن العش��رين
 هك��ذا أت�ت المن��اداة بالض��راب الع��ام ك�أداة. مصنعهم ومشغ	لهم إلى معركة سياسية شاملة ضد	 كل	 الطبقة المهيمن��ة

.سياسي	ة بالضبط حين انتقلت الرأسمالية من تلك التنافسية المنفتحة إلى رأسمالية الحتكارات أو رأسمالية الدولة

 .كان القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هو عصر النتفاض��ات والث��ورات ف��ي أوروب��ا والولي��ات المتح�دة
 إل	 أن	 النقاش احتدم بين. وخلل هذا العصر برزت مرارا@ الدعوة للضراب العام كسبيل للتغيير السياسي الشامل

 حاملي الفك��ار الثوري�ة ح�ول الس�بيل ال��ذي يمك�ن أن ينتق�ل ع�بره نض�الٌ اقتص��ادي وإن ك�ان ش�امل@، نح�و التغيي��ر
 الثوري	��ة؟ وك��ان ج��وهر النق��اش... من يجب مثل@ أن تكون له الريادة أهي النقابات أم الحزاب السياس��ي	ة: السياسي

 يحتدم دوما@ حول كيفي	ة حشد الجماهير كي يتوس	ع الحتجاج ويصبح شامل@، وحول كيفي	�ة تحوي��ل انتص��ار الحرك��ة
.على الرض عبر الحشد إلى انتصار سياسي	

 الض��راب الع��ام"روزا لوكسامبورغ هي التي أعطت هذا المضمون السياسي	 بامتياز للضراب العام ف��ي كتابه��ا 
 .ف��ي ك�ل	 مك��ان هن��اك أج��واء م�ن الريب��ة وال��ترق	ب: "حي�ث ق��الت في��ه. 1906ف��ي " والح��زب السياس��ي والنقاب��ات

 والن فق��ط حرك�ة. وسبب ذلك هو حقيقة بس��يطة، ه��ي أن	 الض��راب الع��ام، وإذ اس��تخدم وح��ده، ق��د انته��ى مفع��وله
 إل	 أن	 الحرك�ة المباش�رة والش�املة ال�تي". مباشرة وشاملة على كل	 المستويات في الشارع هي ال�تي س��تأتي بالح�ل	

 وحل	��ل ه��ذه التجرب��ة 1934إل��ى أن أت��ى تروتس��كي ف��ي . أطلقته��ا فش��لت وقمع��ت بعن��ف م�ن قب��ل الجي��ش اللم��اني
 اللج�ان عل�ى الرض –(أن	ها ترتبط بكيفي	ة تنظيم الض��راب : ليشرح شروط نجاح الضراب العام كوسيلة للتغيير

 أي(وكي��ف ي��دافع ه��ذا الض��راب ع��ن نفس��ه ) وترابطه��ا م��ع بعض��ها- أي التنس��يقيات ف��ي التع��بير الس��وري الي��وم 
 وخاص	��ة ع�بر العلق�ة(، ثم	 كيف ينتقل الم��ر إل�ى تق��ويض الس�لطة القائم�ة )الجماهير الذي يجب أن تحشد لحمايته

).مع الجيش والشرطة والمن، عبر تحييدها

 لي�س حق	�ا@ إش�كالي	ة وج��ود قي�ادة أو جس��م. تط��رح ه�ذه الش��روط، كم�ا ف�ي حال�ة أي	�ة انتفاض�ة ش�عبي	ة، مس�ألة التنظي��م
 سياس��ي	 يعب	��ر ع�ن التطل	ع��ات السياس��ي	ة النهائي	��ة، ب��ل وخاص	��ة@ إش��كالي	ة التنظيم��ات المحل	ي��ة الش��عبي	ة اللزم��ة للحش��د

 أي أن	 الس�اس ه�و خل�ق ه�ذه التنظيم�ات الجتماعي�ة المحلي	�ة ك�ي تص�بح ه�ي. ولضمان المعنوي	ات والستمراري	ة
 بديلة التنظيمات التي تهيمن عليها السلطة القائمة، وتدير عوضا@ عنها نواحي الحياة القتصادية والجتماعي��ة ال��تي

 لكن هناك إشكالي	ة أخرى يطرحها مفهوم الض��راب الع��ام. يتطل	بها تطو	ر وصمود الضراب العام كوسيلة للتغيير



 ه��ل ينته��ي: كوسيلة للوصول إلى التغيير السياسي، كانت دوما@ هي موضوع الجدل الساسي، وه��ي كيفي	��ة الحس��م
 المر بتفاوض مع السلطة القائمة على التغيير أم أن	 الحسم يجب أن يتم	 عس�كري	ا@ م�ن قب��ل ج�زء م�ن الح�راك يأخ�ذ

.السلطة بالسلح؟ ولم تنجح معظم المحاولت المتعد	دة للحسم العسكري

 كان ذلك في: بعد تجارب القرن التاسع عشر، أتى أو	ل تطبيق سلمي	 كسبيلP لحسم الضراب العام في دولة عربي	ة
 وف��ي الحقيق�ة، ك��ان. ولكن	 أشهر هذه التطبيقات أتى من الهند م��ع المعل	��م المهاتم��ا غان��دي. 1919مصر في ثورة 

 ، إل	 أن	 المفه��وم ش��مل"العص��يان الم��دني"، تح��ت تس��مية 1849أو	ل من طرح هذا السبيل السلمي	 ه��و ت��ورو ف��ي 
 وه��و: حركات متنو	عة، حت	ى أن	 غاندي اعطى تسمية أخرى أكثر دق	ة لسبيل التغيير السلمي عبر الض��راب الع�ام

 المقاوم��ة المدني	��ة"ب�ل أض��اف المؤر	خ��ون ص�فة ثالث��ة عل��ى الحرك��ة ال��تي قاده��ا غان��دي بأنه��ا ". المقاومة المدني	ة"
 عل��ى عك��س التج��ارب التاريخي	��ة. ، لن	 ه��دفها ك��ان الطاح��ة ب��الحكم الق��ائم ولي��س فق��ط تغيي��ر ق��وانين"الثوري	��ة

 للضراب العام، تقوم الخاص	ة الساسي	ة للعص��يان الم�دني، أو للمقاوم�ة المدني	�ة الثوري	��ة، ف��ي أن	 التغيي��ر ي��أتي ف��ي
 وهذا بالضبط ما قام به سعد زغلول وغاندي. النهاية عبر تفاوضP مع السلطة القائمة، أو مع جزءP منها على القل	

 وفي هذا السياق، ل ينظر إلى التفاوض أن	ه ضعف أو تنازل، لن	 م�ا يحق	��ق التغيي��ر ه��و. للحصول على الستقلل
.حشد أوسع طيفP من المجتمع وراء الهدف الثوري	 وخلف قيم النضال

 .ف��ي ت��ونس ومص��ر واليم��ن" الربيع العرب��ي"وفي الحقيقة، ينطبق توصيف المقاومة المدني	ة الثوري	ة على حالت 
 في حين ل يمكن توصيف الحالة الليبي	ة من هذا المنظور سوى أن	ه تحو	ل تم��ر	دا@ مس��ل	حا@ انتص��ر ف��ي النهاي��ة بفض��ل

.عناصر غير ذاتية

 إل	 أن	 ش��د	ة القم��ع واس��تطالة الزم��ة والت��أث	ر. س��لمي	ا@ عل��ى غ��رار ربي��ع ت��ونس ومص��ر" الربي��ع الس��وري"انطل��ق 
 وم�ن الواض��ح أن	 الم��ور ق��د تط��و	رت م��ؤخ	را@ م�ن انتفاض�ة احتجاجي	�ة س�لمي	ة. بالمسار الليبي	 قد حو	له عن منهجه

 شملت مناطق كثيرة في البلد، إلى انتفاضة ترافقها أعمال مسل	حة يقودها جزء منشقٌ	 ما زال ص��غيرا@ م�ن الجي��ش
 السوري، وكذلك جزء من الحراك الصلي، كان في البداية س��لمي	ا@ ث�م	 اخت��ار العم�ل المس��ل	ح بع�د أن فق�د الم�ل م�ن

 السلطة هي المسؤولة الولى أو	ل@ وأخي��را@ ع��ن ه��ذا التح��و	ل، ف��ي تمع	نه��ا ف��ي. إحداث التغيير بهذه الطريقة السلمي	ة
 إل	 أن	 التساؤل الكبير الي��وم ه��و. العنف وفي دفعها نحو الطائفي	ة واستفزاز مشاعر الكراهية وامتناعها عن التغيير

 إلى أن سيقود هذا التطو	ر؟ هذا خاص	�ة م��ع تح�و	ل خط��اب النتفاض�ة ع�ن القي��م الساس�ي	ة الجامع��ة ونح��و المطالب�ة
 بالحرب والتدخ	ل الجنبي	؛ وخاص	ة أن	 هذا التطو	ر المسل	ح لم يعد يحصل على إجماع أغلبي	��ة س��احقة م��ن الس��ك	ان،

 وص��ورة الحس��م العس��كري النه��ائي ال��ذي. ل لناحي��ة دف��اعه ع�ن الم��دنيين، ب��ل لناحي�ة نوعي	��ة التغيي��ر ال��ذي يع��د ب��ه
 يفترضه هذا التطو	ر، ودور القوى الجنبي	ة فيه، وعلقة القوى المنتص��رة في�ه م��ع تل��ك المهزوم��ة ه��ي ال��تي تخل��ق

.المخاوف منه وتعم	ق أمد الزمة

 إذ أن	 فكرتها الساسي	ة هي إدخال مراقبين بأعدادP ك��بيرة إل��ى س��وريا،. أتت مبادرة الجامعة العربي	ة في هذا السياق
 .كي يمنعوا القمع والقتل من قبل ق�و	ات الم�ن أو الش�بيحة أو الجي�ش، ويقف�وا عل�ى إع�ادة النتفاض�ة إل�ى سلمي	ـ��تها

 حتما@ تتمل	ص السلطة القائمة من تطبيق هذه المبادرة وتناور، مع أن	ها وافقت عليها، لن	ه��ا تع��رف أن	 نهاي��ة الم��ور
 أي أن تعود المور إلى حالة المقاومة المدني	ة: ستكون خروج جماهير غفيرة إلى الشوارع لتحتل	 الساحات العام	ة

 وحتم��ا@ أيض��ا@ تح��اول بع��ض الق��وى الخارجي	��ة تغيي��ر طبيع��ة المب��ادرة العربي	��ة ع��بر إلغ��اء ط��ابع الحش��د. الثوري	��ة
.الجماهيري	 الذي تفترضه أو العنصر التفاوضي الذي تنتهي به للوصول إلى الغاية

 وأمام هذا المأزق والتأخ	ر في تطبيق المبادرة، أطلقت التنسيقي	ات المحلي	ة دعوة@ للضراب العام في س��وريا، تح��ت
 وق��د ت��م	. في محاولة داخلي	ة لحشد الدعم للنتفاضة الشعبي	ة وللعودة إلى المس��ار الس��لمي	" إضراب الكرامة"شعار 

 تصميم هذا الضراب على مراحل تبدأ على مستوى من��اطق النتفاض��ة الرئيس��ة، تتوس	��ع حت	��ى المن��اطق التجاري	��ة
 تستعيد الدعوة إل�ى الض��راب الش��عارات الوطني	��ة الجامع�ة، ب�دل تل�ك المطالب��ة. إلى شل	 الحركة التجارية في البلد

 ستأتي أساسا@ من" المقاومة المدني	ة الثوري	ة"إل	 أن	 العودة الحقيقي	ة إلى . بالتدخ	لت الجنبي	ة أو بعسكرة النتفاضة
 خلل العمل الميداني	 على حشد الدعم الشعبي الواس��ع للض��راب، حت	��ى ف��ي المن��اطق ال��تي ل��م تتح��ر	ك حت	��ى الن،
 وفي تنظيمه وفي خلق مكو	نات استمراري	ته وحمايته، وكذلك من خلل التحر	ك مع الجي�ش وق��وى الم�ن لتحيي�دها



.عن القمع

 في هذه الثناء تستغل	 بعض القوى مفهوم الضراب العام لدفعه نحو الحسم العس��كري	 عل��ى طريق��ة الق��رن التاس��ع
 في حين ترى قوى أخ��رى أن	 ه��ذا الض��راب. عشر، مع المخاطرة بأن ينتهي الحال إلى مزيدP من التأز	م والدموي	ة

 هو السبيل للعودة إلى سلمي	ة الحراك وإلى المقاوم��ة المدني	��ة الثوري	��ة، وأن	 الجه��د المب��ذول يه��دف أساس��ا@ إل��ى حش��د
 القوى التي لم تنخرط في النتفاضة حت	ى الن، ويشك	ل رد	ا@ شعبي	ا@ على مماطل�ة الس�لطة القائم�ة ف�ي قب��ول المب�ادرة

.العربي	ة
 هكذا بعد أكثر من تسعة أشهر من انطلقة الربيع السوري، ومع تأز	م الوضاع يوما@ بعد يوم في دف��ع م��ن الس��لطة
 القائمة وقوى خارجي	ة نحو القتتال الهلي والصراع القليمي	، أبرز المجتمع المدني السوري أن	ه قادر أن يس��تعيد

 تتن�اقض ه�ذه ال�دعوة ف�ي جوهره��ا م�ع عس�كرة النتفاض�ة والت�دخ	ل. المبادرة عبر إطلق الدعوة للضراب الع�ام
 لن	". المقاوم��ة المدني	��ة الثوري	��ة"الجنبي	، إل	 أن	ها تستحق	 الدعم الكامل العربي والدولي لنجاحه��ا للوص��ول إل��ى 

 .ما سينتج عنها هو بالضبط انتصار للمجتمع المدني السوري في أصالته وشمولي	ته

سمير العيطة


