
                                
الثورة السورية على مفترق طرق

 
 في تسعة أشهر، أعطت السلطة في سورية أس�وأ م�ا عن�دها، وق�د
 وصلت لحالة توحش معممة بالمعنى المني والعنفي، لم يكن في
 جعبته��ا الق��درة عل��ى فه��م م��ا يح��دث وف��ق المعطي��ات الميداني��ة
 للح��راك الث��وري، وم��ا ف��تئت تفتق��ر لق��درة التعام��ل م��ع الوق��ائع
 بإجاب��ات سياس��ية ملموس��ة تس��تجيب للح��د الدن��ى م��ن طموح��ات

 تمس���كت الل���ة العلمي���ة الرس���مية. الحرك���ة المدني���ة الس���لمية
 بخط�اب ب�ائس وع�دائي تغي�ب عن�ه فك�رة المواطن�ة المش�تركة ف�ي
 الوطن الواحد بين الثائر والقامع، بين الموالي للس�لطة والمط�الب

 وب��ذلك زرع��ت الس��لطة الس��ورية إس��فين الع��داء. بإس��قاط النظ��ام
 المفت�وح والمواجه�ة الش�املة، لي�س فق�ط م�ع المجتمعي�ن السياس�ي
 والم��دني، وإنم��ا أيض��ا م��ع المجتم��ع الهل��ي الواس��ع، الحاض��ن

 ل��م يس��قط المجتم��ع الث��ائر عل��ى. ث��ورة الكرام��ة-الول لنتفاض��ة
 منظومتي الفساد والس�تبداد ف�ي لعب�ة الس�لطة، كم�ا أن�ه أثب�ت ب�أن
 .الكائن النساني ال�واعي يتف�وق عل�ى الك�ائن العف�وي أو الط�بيعي

 فأص�ر عل�ى س�لمية الث�ورة ف�ي أك�ثر المن�اطق الريفي�ة تهميش�ا ف�ي
 وأثب��ت مواطن��و محافظ��ة درع��ا، منطل��ق الث��ورة ومش��علها. البلد

 لك�ل فع��ل رد فع��ل مس��اوa ل�ه ف�ي(المس��تمر، بطلن ق�انون ني�وتن 
 ف�ي الص�راع الجتم�اعي السياس�ي) القوة ومعاكس له في التج�اه
 فتص�درت ش�عارات الدول�ة المدني�ة. الواعي من أجل الديمقراطية

 التعددي�ة الديمقراطي�ة، والث�ورة الس�لمية، من�ذ الي�وم الول ج�دران
 وانفض���حت رواي���ة الس���لطات ع���ن الم���ؤامرة. المس���جد العم���ري

 والتس���لح عل���ى ص���خرة الوق��ائع ف���ي س���احات جاس���م والمس���يفرة
 كن��ا نعي��ش حل��م... والح��راك والح��ارة ون��وى وبص��رى الحري��ر

 الث��ورة واقع��ا ف��ي اعتص��امات البل��دات الص��غيرة ودرع��ا البل��دة
 ودخل��ت الث��ورة الس��ورية التاري��خ المعاص��ر كح��راك.. والس��رايا

 م�دني س�لمي ينطل�ق م�ن الري�ف نح�و الم�دن م�ن أج�ل إع�ادة بن�اء
 المجتم����ع الم����دني والدول����ة المدني����ة الديمقراطي����ة عل����ى أش����لء
 .دكتاتوري��ة اخ��تزلت علقته��ا ب��المجتمع ب��أجهزة القم��ع وال��ردع
 ولعل قرار دخول الجيش مدينة درعا قد أرخ لمسلك جديد ودور
 جديد للمؤسسة العسكرية قررت الس�لطة المني�ة اللج�وء ل�ه مهم�ا
 ك��انت نت��ائج ذل��ك عل��ى وح��دة الجي��ش وعلق��ة الجي��ش والش��عب

 لكن هذا القرار الخطي�ر، ل�م يك�ن ل�ه ت�أثيرات عل�ى. ووحدة البلد
 حم��اه وحم��ص ودي�ر(الص�عيد ال�وطني وتمكن�ت الم�دن الخ�رى 

 م�ن الس�تمرار) ال�زور والقامش�لي وري�ف دمش�ق بش�كل أساس�ي
 ف�ي التجمه�ر الواس�ع بش�كل أعط�ى الث�ورة بع�دها ال�وطني وب�دأت
 عملية تبلور البرنامج المدني ال�ديمقراطي ف�ي ح�وارات مجتمعي�ة

 ول ش��ك، ب��أن ق��رار. ش��ملت الش��رائح الواس��عة للش��عب الس��وري
 الس��لطات الس��ورية المج��رم ب��دخول الجي��ش حم��اه ودي��ر ال��زور

 ق���د وض���ع ح���دا) 31/7/2011(والبوكم���ال ف���ي ي���وم واح���د 
 للحض����ور الواس����ع للمش����اركة الش����عبية والتع����بئة العام����ة لك����ل

 وق��د ش��هدت. القطاع��ات المدني��ة والهلي��ة بق��وة الس��يف والنط��ع
 العش��ر الواخ��ر م��ن ش��هر رمض��ان عملي��ة تراج��ع ف��ي الخط��اب
 الم��دني م��ع دف��عa إعلم��ي متعم��د للخط��اب ال��ديني انعكس��ت س��لبا
 عل�ى الث�ورة وخلق�ت حال�ة اض�طراب وقل�ق ف�ي ص�فوف قي�ادات
 شابة حلت محل قيادات أكثر خبرة ونضجا كانت السلطة المني�ة

.قد نجحت في تغييبها بقوة الحل المني العسكري المدمر
 لم تبق العملية الثورية خارج نطاق التأثير الخارجي، سواء ك��ان

 وق���د ب���دأت وس���ائل. ه���ذا الخ���ارج س���وريا أو إقليمي���ا أو دولي���ا
 التواص���ل الحديث���ة بأخ��ذ مك���ان متص��اعد عل��ى حس���اب الوق��ائع
 الميدانية بحيث لم تلبث أن نجحت في اس��تبدال الص��ورة الداخلي��ة

 وليس. الواقعية بالصورة الفضائية النتقائية، والعالم الفتراضي
 ل��م" آذار 18إئتلف ش��باب ث��ورة "م��ن الغري��ب أن حرك��ة مث��ل 

 تتح لها ثلث دق��ائق عل��ى أي��ة فض��ائية خليجي��ة رغ��م أنه��ا ق��دمت
 ويمكن القول أن جماع��ات الض��غط. نخبة من الشهداء والمعتقلين

 السورية المحترفة والمتفرغة في الخارج، قد نجح��ت ف��ي الت��أثير
 على رؤية العالم للثورة وصورتها، وفي التأثير تباعا في خطاب
 عناص��ر التواص��ل م��ن ال��داخل م��ع الخ��ارج المرح��ب والم��روج
 لخطاب محدد سلفا، خطاب عزز بش��كل مباش��ر أو غي��ر مباش��ر،

 وك����ان للتهمي����ش. الفك����رة الس����لطوية التافه����ة ح����ول الم����ؤامرة
 المتصاعد لقيادات الداخل الميدانية والسياس��ية التاريخي��ة ال��تي ل��م
 تنس���جم م���ع الخط���اب المطل���وب بش���كل واض��ح، أن دع��م ألوان��ا

 إيديولوجي��ة ومذهبي��ة ل��م يك��ن له��ا أي دور أو أث��ر ف��ي انطلق��ة
الثورة السورية.

 وص�لنا التهمي�ش العلم��ي لك�وادر متقدم��ة ف�ي الث�ورة م�ن جه�ة
 والتصعيد المهووس لعمليات العتقال والغتيال من قبل الس�لطة
 م�ن جه�ة ثاني�ة، أوص�لنا الي�وم لحرك�ة اجتماعي�ة مقطوع�ة ال�رأس

 وصار هناك. سياسيا أو تكاد ، ومشوشة الرؤية برنامجيا بالتالي
 ت��داخل م��ا بي��ن المش��روع ال��دكتاتوري م��ن جه��ة، وبي��ن الس��عي
 للمقاومة من خلل أفكار تستجلب التسلح والت�دخل الخ�ارجي م�ن
 جه�ة أخ�رى، مث�ل الش�عارات المطالب�ة بالحماي�ة الدولي�ة والحظ�ر
 الج��وي والمن��اطق العازل��ة ومش��اركة الجي��ش الح��ر المك��ون م��ن
 .المنشقين عن الجيش السوري ومن ينض�م إليه�م م�ن المتط�وعين
 وله��ذه المص��طلحات كم��ا يع��رف دارس��و الق��انون ال��دولي دلل��ة
 واح�دة، وه�ي إطلق ص�يرورة العس�كرة فيم�ا يج�ري ف�ي س�وريا
 حالي��ا� م��ن ص��راع داخل��ي وخ��ارجي، لتص��ير ج��زءا م��ن الث��ورة

 لذا نح�ن بالفع�ل. يمكن أن يغير طابعها جذريا في مدى غير بعيد
 على مفترق طرق، يفتح المجال لحتمالت متعددة ومتباينة، م��ع
 ملحظ��ة أن الس��يناريو الس��وأ ل��م يع��د بعي��دا، ف��ي ظ��ل التع��بئة
 الخارجي����ة الحالي����ة، والص����داقات والع����داوات ال����تي تج����اوزت

 ول�ن تك�ون. العقلني��ة السياس�ية والق�راءة المس�تقلة لمص�ير البلد
 الحرب الهلية في سورية خالصة ب�المعنى السياس�ي أو الطبق�ي،
 بل ستكون ملوثة بالتدخل الخارجي السافر والتعبئة الطائفي�ة، أي
 أنه��ا انتص��ار لك��ل مقوم��ات ال��ردة والظلم، ح��رب خاس��رة بك��ل
 :مع�اني الكلم�ة ولك�ل الط�راف، وس�يكون أك�بر الخاس�رين فيه�ا 

.الثورة الديمقراطية والشعب السوري
 لق��د م��ات النظ��ام الس��وري ف��ي العق��ول والقل��وب، ول��م يب��ق لن��ا
 كس��وريين س��وى أن نحم��ل مؤسس��اته وشخص��ياته الرس��مية إل��ى

 قام الش��عب الث��ائر بالعم��ل الك��بر وص��ار وض��عنا. قمامة التاريخ
 عام��ا� 40الحالي يشبه جثة ضخمة لكائن مشوه يبل��غ م��ن العم��ر 

 وأمامها طفل يبدأ بالكاد ف��ي اكتس��اب ال��وعي بوج��وده، و يح��اول
.أن يبع�����د تل�����ك الجث�����ة ع�����ن طريق�����ه ك�����ي ي�����رى المس�����تقبل
 علين��ا كس���وريين وع���رب، ف��ي وض��ع كه���ذا، أن نمتل��ك الج��رأة

 إل��ى أي��ن: السياسية والخلقية عل��ى ط��رح الس��ؤال عل��ى الجمي��ع
 نتجه اليوم؟ وهل سيحصد الشعب ثمن تضحياته حرية وكرام��ة؟
 أم أن كل هذه التضحيات الغالية ستضيع وته��در ب��انزلق الث��ورة
 إل��ى الس��لح والعس��كرة والت��دخل العس��كري الخ��ارجي والح��رب

 الطائفية ؟ الواقع أن الجابة عل��ى ه��ذا الس��ؤال تب��دو ف��ي- الهلية
 غاية الصعوبة، فهناك من يتصرف وكـأنه مص��اب بعم��ى أل��وان
 سياس��ي مزم��ن، أعن��ي به��ذا فئة مناص��ري النظ��ام وال��ذين ي��رون
 ضرورة التمسك ببقائه حتى النهاية، وح��تى ول��و تس��بب ذل��ك ف��ي

 وفي مواجهة ه��ؤلء تج��د م��ن يق��ول أن. تحطيم المجتمع والدولة
 إسقاط النظام السوري بالمكانات الذاتية يبدو أم��را� غي��ر ممك��ن،
 وله��ذا ي��رون وج��وب الس��تعانة بك��ل م��ن يق��ول ب��أنه يق��ف معه��م
 لس��قاط ه��ذا النظ��ام أي��ا� ك��ان، ح��تى ول��و الش��يطان نفس��ه ه��و م��ن
 .يقول ذلك، فكل ما يعني تلك الفئة هو أن يسقط النظام ب��أي ثم��ن

 المناص��ر للنظ��ام: وفي الواقع كل من هذين الفريقين يخدم الخ��ر
 حتى لو تحط��م المجتم��ع ي��دفع الط��رف الخ��ر إل��ى طل��ب الت��دخل

 وطل���ب الت���دخل الخ���ارجي يخ���دم النظ���ام لن���ه ي���ثير. الخ���ارجي
 المشاعر الوطنية ويعبئ المجتمع ض��د الخط��ر الخ��ارجي ويبع��ده
 عن الهدف الساس وهو إسقاط النظام والقض��اء عل��ى منظوم��تي

 ول شك في أن الحل العسكري م��دمر للس��لطة. الفساد والستبداد
 والمجتم���ع عل���ى ح���د س���واء، ف���ي ظ���ل الخص���ائص السياس���ية

 وقد يؤدي في النهاي��ة إل��ى تمزي��ق. والجتماعية السورية الراهنة
 وله��ذا أرى أن م��ن. البلد وتهديد وحدة الجي��ش والش��عب والبلد

 الواجب العمل لسقاط النظام بكل إصرار، مع استمرار ال��تركيز
 على المسلمات الساسية للثورة الس��ورية واللءات ال��تي أطلق��ت

 ل للعنف، ل للطائفية، ل للتدخل(مارس الماضي /منذ نهاية آذار
 أي التأكيد على سلمية ومدنية الثورة وعل��ى). العسكري الجنبي

 مناهضة الطائفي��ة وعل��ى العتم��اد عل��ى الق��درات الذاتي��ة للش��عب
 ب��ل أك��ثر م��ن ذل��ك، امتلك الج��رأة عل��ى الق��ول ب��أن. الس��وري

 الث���ورة الس���ورية إذا تس���لحت م���اتت، وإذا تأس���لمت م���اتت، وإذا
تدولت ماتت.

 ي��ردد الس��وريون ف��ي أغل��بيتهم الفعلي��ة رف��ض الوص��اية والدول��ة
 لن القلي��ات" ل دول��ة ملل��ي ول ب��اب ع��الي: "الديني��ة كلهم��ا

 جميعه��ا، بم�ا فيه��م الك��راد والمس�يحيين وغيره�م يرفض�ون الت��دخل
 ال�تركي ن�اهيكم ع�ن رف�ض اليس�اريين والق�وميين الع�رب وال�وطنيين
 عموم��ا لي دور ترك��ي يفت��ح ك��ل ج��روح التاري��خ ول س��يما الل��واء

 ال�ذي ل�ن(م�ا يس�مى الجي�ش الح�ر ) ق�ائد ( الس�ليب ال�ذي أس�كن في�ه 
 ح�تى ول�و ل�م يب�ق إل م�واطن"ي�تراجع ش�عبه ع�ن الث�ورة كم�ا يق�ول 

" !).سوري واحد

 ل تزال دمشق وحلب خارج سياق الحتجاجات، وأعتقد ب��أن الم��ر
 ص��ار معق��دا الي��وم وأك��ثر ص��عوبة، فبالض��افة للترتيب��ات والكثاف��ة
 المني��ة الهائل��ة، 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
 المدينتين مكاسب محددة وقطاعات اجتماعية هام��ة فيه��ا تخ��اف م��ن
 غياب الستقرار حتى ول��و ك��ان ه��ذا الس��تقرار أش��به بمس��تنقع مي��اه

 ول ش���ك ف���ي أن التط���رف ف���ي الش���عارات وتض���خيم دور. راك���دة
 تيارات سياسية خارجية ضعيفة الثر داخليا، يساهم في تردد الم��دن
 والقلي��ات عوض��ا ع��ن ج��ذبها، ويبع��د الوس��ط المس��تقر ع��ن مط��الب
 مض���طربة ف���ي الش���كل والمض���مون مث���ل مطل���ب الحظ���ر الج���وي

 فه��ذه... ومن��اطق عازل��ة والجي��ش الح��ر يحمين��ي والمجل��س يمثلن��ي
 المطالب ل تشكل قوة جذب سياسي عل��ى الص��عيد ال��وطني بق��در م��ا
 .ه��ي ش��عارات تتقاس��مها بع��ض ب��ؤر التح��رك الث��وري والفض��ائيات

 وسيزيد فرص أن تنضم دمشق وحلب للمظ��اهرات ف��ي س��ورية ف��ي
 حال جرى التمسك بالسلمية ولم يكن هناك تطرف في الخط��اب وإن
aكن��ت أرى ذل��ك أص��عب الي��وم من��ه ب��المس. ل يمك��ن وض��ع ح��د 
 للتفاوت المناطقي والجتماعي في اس��تقبال خط��اب الث��ورة الس��ورية
 دون عقلن���ة الخط���اب الث��وري والبتع���اد ع���ن الش���عبوية والتط���رف

 فمن الس��هل ت��وجيه التحي��ة لمحط��ة تلفزيوني��ة. والتطيف بشكل حازم
 مذهبية من قرية في ري��ف إدل��ب، ولك��ن م��ا ه��ي النت��ائج السياس��ية و
 النفسية على الوعي الجماعي في عموم سورية لرؤي��ة هك��ذا مش��هد؟
 وهل ما نراه على العلم يمث��ل ك��ل الس��وريين ف��ي ك��ل المحافظ��ات
 ومن كل المكونات؟ أليس هناك نوع من التعمي��م ال��ذي ينعك��س س��لبا
 على قطاعات واسعة من أنصار الثورة يش��عرون يوم��ا بع��د ي��وم أن
 الق��راءة الوحي��دة لمص��ير الث��ورة ه��ي الق��راءة الخارجي��ة ال��تي 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 حقيقية بين مكونات
 المعارض��ة الس��ورية بفرض��هما سياس��ة أبن��اء الس��ت وأبن��اء الجاري��ة
 وخلق تفاوت كبير بين أط��راف المعارض��ة بش��كل انعك��س وينعك��س
 .على قدرة جمعها في برنامج ث��وري مش��ترك وعم��ل نض��الي فاع��ل

 الم��ؤتمر الس��وري"والي��وم ونح��ن أم��ام تح��دي الوح��دة البرنامجي��ة و
 لك��ل ق��وى التغيي��ر ال��ديمقراطي، نبص��ر التب��اين المتزاي��د ف��ي" الع��ام

 وجه���ات نظ���ر الق���وى السياس���ية المعارض���ة ف���ي قض���ايا مركزي���ة
 كالتمثي���ل المجتمع���ي والت���دخل العس���كري الخ���ارجي والعلق���ة بي���ن
 الوطني����ة والمواطني����ة والتحالف����ات القليمي����ة والدولي����ة والعلق����ة

 وت��أتي جمل��ة عوام��ل ذاتي��ة تتعل��ق بالنش��أة. بالس��رائيلي والمقاوم��ة
 السياس��ية والمس��لك ومص��ادر التموي��ل لتعق��د العلق��ة بي��ن مكون��ات

 ولي��س م��ن المبالغ��ة الح��ديث ع��ن حال��ة. الح��راك الث��وري المختلف��ة
 بارانويا سياسية حولت العديد من المعارضين القدامى أو الجدد إل��ى
 .مهووسين بالرئاسة أو الوزارة في بلد لم تسقط الدكتاتورية فيه بع��د
 بل وصل المر بالبعض لعطاء ما ل يملك لمن ل يستحق، أو بي��ع

 وما أحوجنا كسوريين للكثير من التواضع ولقلي��ل.. السمك في الماء
 م���ن التض���حية والعط���اء، ف���الخلص م���ن الدكتاتوري���ة يحت���اج قيم���ا
 أخلقية ومثل عليا تسمح بتفكك الق��ائم وزرع الم��ل ف��ي الق��ادم، ول
 يمك��ن لك��ل س��لوك أومنط��ق يعي��د انت��اج واس��تهلك وس��ائل الس��لطة
.التس����لطية نفس����ها أن يش����كل رافع����ة بن����اء للمس����تقبل ال����ديمقراطي

 والطري��ق الث��وري للجمهوري��ة. س��وريا الي��وم عل��ى مف��ترق ط��رق
 الديمقراطية المدنية لم يحتل المكان الول بعد، الوضع اليوم ص��عب
 للغاية، ولكن حتى اللحظة، ل زالت لدينا مقوم��ات وقي��م وطموح��ات

 الث��ورة، وه��ي أق���وى م���ن مقوم���ات الث��ورة-وتض���حيات النتفاض���ة
 له��ذا، ورغ��م أن المعرك��ة بالتأكي��د ص��عبة وش��اقة، فإنن��ا. المض��ادة

. محكومون بالمل والنجاح

  هيثم مناع  د.                                          

ل للعنف
ل للطائفية 
ل للستبداد

ل للتدخل الارجي

 الشعب السوري واحد

من أقوال نيكولو ماكيافيللي: “ الروب تبدأ ف الكان القرر لا ، لكنها ل تنتهي أبدا ف الكان الذي يراد  لا أن تنتهي فيه. 
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السلمية....خيار

 إن ظ����اهرة العن����ف بح����د ذاته����ا ليس����ت أم����را دخيل عل����ى
 المجتمع���ات النس���انية وه���ي ليس���ت دائم���ا عام���ل ه���دم لبن���ى
 وعلق���ات المجتم���ع ... ب���ل إنه���ا أحيان���ا ض���رورة لمه���رب
 منه��ا .. فه��ي مث��ل ظ��واهر اجتماعي��ة أخ��رى ت�قي���م ف��ي س��ياقها
 الجتماعي و السياسي و بناء على وظيفته��ا وش��كل تجليه��ا و

لحظة حدوثها .. 
 ذي يدفعنا إذا أن نص��ر عل��ى ض��رورة اس��تمرار لعنفي��ةفماال

 الث���ورة الس���ورية. ليمك���ن لعاق���ل أن يس���اوي عن���ف الس���لطة
 السورية بشكل نظامها السدي مع عنف محتمل مقابل له من
 أجل الدفاع عن النفس أمام هيمنة القتل الهمجي الذي تمارسه
 السلطات المنية السورية كل يوم ضد أبن��اء المجتم��ع الواح��د
 الذين مازالوا يقف��ون كالجب��ال العاتي��ة لمواجه��ة الظل��م والقه��ر
 واسترداد حريتهم وكرامتهم المس��لوبتين. فرغ��م تفهمن��ا لتبن��ي
 البعض لفك��رة تس��ليح الث��ورة أو للت��دخل العس��كري الجن��بي ـ
 لن من يده بالنار ليس كم��ن ي��ده ت��دق عل��ى أزرار الكم��بيوتر
 لكتاب��ة مقال��ة ـ إل أن��ه لب��د م��ن عقلن��ة تفكيرن��ا ومواقفن��ا ح��تى
 لت�ستدرج ثورتنا إلى مزالق لنعرف نهاياته��ا ... فللتس��لح أو
 للتدخل الخارجي العسكري تبعاته التي تبدو جلية في الع��راق
 و ليبيا و ك��ل البل��دان ال��تي فش��لت ببن��اء الدول��ة المدني��ة بس��بب

 إن النضال العنفي سرعان مايج��د نفس��ه ف��يعسكرة ثوراتها. 
 ي يش��كل ق��وةذحال��ة انفص��ال متزاي��د ع��ن الح��راك الش��عبي ال��

 ذيالفعل الث��وري ومص��در حض��اريته ف��ي عملي��ة التغيي��ر وال��
 ينزل��ق بس��هولة إل��ى متاه��ات عملي��ات الخط��فيمك��ن ل��ه أن 

 والبتزازوالغتيالت التعس��فية وغيره��ا وال��تي ت�ول����د ب��دورها
 إمكانية تحول النضال العنفي إلى أشكال أخرى أكثر خطورة
 مث��ل التص��فيات الطائفي��ة أوكف��اح العص��ابات المس��لحة ال��تي
 ليخف��ى عل��ى أح��د اثاره��ا الكارثي��ة عل��ى ك��ل المس��تويات ف��ي

المجتمع.
 يتعارض هدف ثورة الحرية و الكرامه بإنشاء الدولة المدني���ة
 م��ع الوس��ائل المس��لحة لس��قاط النظ��ام. ف��العنف يض��رب أه��م

أسس الدولة المدنية أل و هي السلم الهلي و العلقة 

 التعاقدية بين أفراد المجتمع. العنف يهمش شرائح واسعة من
 المجتم���ع الس���وري و يزي���د مخاوفه���ا م���ن ح���رب داخلي���ة أو
 خارجية تدمر الوطن و المثال العراقي المؤلم لزال حاض��را

في الشرق أمامنا.
 لذلك نحن نصر على سلمية الثورة ..  

  فللنضال العنفي عواقب خطيرة جدا كلنا يعرفه��ا ولك��ن لي��س
 جميعن��ا يس��تغرق ف��ي التفكي��ر فيه��ا ملي��ا ... ف��إذا تطلعن��ا إل��ى
 التجربة الليبية مابعد سقوط الق��ذافي كي��ف تقاس��مت الش��ركات
 الفرنس��ية والبريطاني��ة والمريكي��ة واليطالي��ة الكعك��ة الليبي��ة
 وكيف تحولت مدن ليبيا إلى مأوى غي��ر ام��ن لث��وار مس��لحين
 يتدخلون بشؤون السكان والحياة ف��ي الم��دن و إذا أخ��ذنا بعي��ن
 العتب��ار أن ع��دد الض��حايا اللي��بيبن ال��ذين س��قطوا بع��د ت��دخل
 الناتو فاق السبعين ألفا قضى ع��دد ك��بير منه��م عل��ى ي��د الن��اتو
 نفس��ه ... وإذا ت��ذكرنا أن المجتم��ع الس��وري ه��و أك��ثر تعقي��دا
 وتغايرا من المجتمع الليبي لنه مجتمع خصب بتعددية ديني��ة
 اثنية فكرية سياسية فإننا ندرك لم علين��ا أن نس��تبعد التس��لح...
 ف��العنف س��يهزمنا جميع��ا و س��يهزم أحلمن��ا بمس��تقبل س��وريا
 مدني��ة يتس��اوى فيه��ا الجمي��ع أم��ام الق��انون بغ��ض النظ��ر ع��ن
 انتماءاتهم الدينية والثني��ة .. و لنت��ذكر جميع��ا أن م��ن س��وريا
 ظه��رت أول أش��كال الحي��اة المدني��ة ف��ي التاري��خ وف��ي س��وريا
 عاش���ت ش���عوب ك���ثيرة ونم���ت أنم���اط حي���وات مختلف���ة ... و
 لنس��أل أنفس��نا جميع��ا رغ��م ك��ل جراحن��ا وع��ذاباتنا أل��م يخل��ف
 الصراع المسلح مع الخوان المسلمين ف��ي الثمانين��ات تجرب��ة
 قاسية هدامة حي��ث ك��ان ه��ذا الص��راع المس��لح س��ببا ف��ي ش��لل
 المجتمع الس��وري لس��نوات طويل��ة وغرق��ه ف��ي خ��وف مطب��ق
 وولوجه في حالة رضوخ و اس��تكانة مس��تمرة نتيج��ة الش��عور

بعجزالعقل والرادة أمام قوة السلح ... 
  إن إسقاط النظام عنفيا ل��ن ي��ؤدي إل��ى تحقي��ق المط��الب ال��تي
 إنطلق��ت م��ن أجله��ا الث��ورة .. و ستس��اهم عس��كرة الث��ورة أو
 الت���دخل العس���كري الخ���ارجي بالمزي���د م���ن تفكي���ك المجتم���ع
 الس���وري الم���ر ال���ذي سيص���ب الم���اء ف���ي ط���واحين النظ���ام
 الس���وري ال���ذي ترع���رع و إس���تمر بس���بب إمع���انه بإض���عاف

الوحدة الوطنية و بتخويف السوريين من بعضهم البعض.

 لت���ؤدي ك���ل الط���رق إل���ى نف���س الط���احون .. فإس���قاط النظ���ام
 الس��وري بمس��اعدة عس��كرية خارجي��ة أو بعس��كرة الث��ورة س��يفقد
 الثورة تفوقها الخلقي .. وسيساهم بزعزعة الوح��دة الوطني��ة..
 و ينتق��ص م��ن ش��عور الس��وريين بس��يادتهم وبق��درتهم عل��ى بن��اء
 دولته���م المدني���ة الديمقراطي���ة التعددي���ة التبادلي���ة. بينم���ا سيس��اهم
 تص��عيد الث��ورة س��لميا بإش��راك ش��رائح أوس��ع م��ن الس��وريين ف��ي
 الثورة و ستقوض الثورة السلمية مقومات عودة الس��تبداد تح��ت
 أي ذريعة كانت المر الذي ل يتوفر مع وجود جي��ش أجن��بي أو
 شرائح من السوريين مسلحين ضد بعضهم البعض. ولنت��ذكر أن
 تسلط المسلحين (العسكريين) على السلطة ف��ي س��وريا ك��ان أح��د

أهم أسباب الحالة التي نحن بها الن.
 إن أهداف نضال شعبنا الملحمي ف��ي اس��ترداد الحري��ة والكرام��ة
 وح���ق الختلف ليتحق���ق باس���قاط النظ���ام فق���ط و إنم���ا بإس���قاط
 النظ��ام بط��رق لتج��رالبلد ال��ى ح��روب أهلي��ة طائفي��ة ولتجع��ل
 البلد رهينة لرادة دول لها مصالح استغللية تحكمية و بالعمل
 على مشروع بناء سوريا المدنية التعديية التي يحكم فيها القانون
 .. ل��ذلك لب��د لن��ا جميع��ا م��ن تحم��ل مس��ؤولية مواقفن��ا ف��ي ه��ذه
 المرحلة التاريخية الفاصلة من تاريخ بلدن��ا وجم��ع قوان��ا لنعم��ل
 على تثويرأفكارنا و س��لوكياتنا  ب��أن لنلج��أ للح��ل ال��ذي يب��دو لن��ا
 ه��و الس��رع ف��ي الحس��م ح��تى نح��افظ عل��ى اس��تقللية قراراتن��ا
 وسيادة دولتنا واستمرارية حراكنا الثوري حتى اسقاط النظ���ام و
 الس��تبداد مع��ه ... إن الص��رارعلى لعنفي��ة ولعس��كرة الث��ورة
 هو خيار ث��وري بامتي��از لن خي��ار الت��دخل العس��كري الخ��ارجي
 أوتس��ليح الث��ورة داخلي��ا يعن��ي أن م��ن يح��دد مس��تقبل ه��ذه الث��ورة
 ومس���تقبل ش���كل الحك���م ف���ي س���وريا ليس���وا الس���وريين الث���ائرين
 أنفسهم وانما من دفع لهم ثمن التس��ليح أو م��ن قات��ل بأس��لحته ف��ي
 بلده ..لق��د أص��بحت الث��ورة الس��ورية أم الث��ورات العربي��ة لنه��ا
 ب��اتت تعي��ش ك��ل مراح��ل مخاض��ها الطبيعي��ة الض��رورية ل��ولدة
 حرية حقيقية ناض��جة ولنه��ا رغ��م ك��ل المه��ا العظيم��ة م��ازالت

ثورة تغني وتكتب وتبدع بفضل سلميتها ومدنيتها ...   
 لبد من الش��ارة أنن��ا ل��ن نكتف��ي ف��ي هيئة التس��يق الوطني��ة بلع��ن

الظلم لكننا سنقدم لكم حلول النظام السلمي في مقالت قادمة.
د. هدى زين                                             
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 :2011/12/11 كيف يمكننا انجاح اضراب الكرامة في

ـ عدم النجرار إلى فكرة جماعة المجلس أو جماعة الهيئة أو 1
غيرهمGGGا مGGGن الجماعات والرد علGGGى مGGGن يقوم ببGGGث مثGGGل هذه 
السGموم أننGي مواطGن سGوري وأعGبر عGن نفسGي قبGل كGل شيGء ، 
مع تجاهGل أGي تجريGح مقصGود مGن قبGل المغرضيGن إGذ يمكGن أGن 

.  يكونوا من أمن النظام ول علقة لهم بالحراك
محاولGGة الحديGGث مGGع أقرب المقربيGGن والصGGدقاء واقناعهGGم ـ 2

بجدوى هذه الخطوة السGGGلمية والحضاريGGGة مGGGن أجGGGل الحصGGGول 
. على الحقوق

ـ تشكيGGل مجموعات مGGن ثلثGGة إلGGى أربعGة أشخاص يفضGل أGGن 3
تكون بينهGم علGى القGل امرأGة ، يقوم جميعهGم بزيارة المتردديGن 
ومحاولGGGة اقناعهGGGم ، المجموعGGGة المتماسGGGكة والتGGGي ترد بشكGGGل 

. منطقي متقارب لها تأثير كبير
. ـ محاولة بث أفكار الضراب بالمناشير والكتابات الجدارية4

ـ التركيز على الطلب ومحاولة جذبهم للضراب. 5
ـ محاورة سائقي وسائل النقل العامة ومحاولة اقناعهم. 6

ـ زيارة المحلت التجاريGGGة وخصGGGوصا الكGGGبيرة منهGGGا أGGGو ترك 7
منشورات أمامهGGGا تGGبين أGGن التجار يسGGGاهمون بسGGكوتهم السGGلبي 
بعمليGGGGGGة اضطهاد بقيGGGGGGة الشعGGGGGGب السGGGGGوري واسGGGGGGتمرار حالGGGGGة 

الدكتاتورية. 
ـ محاولGة توعيGة رجال المGن والجيGش مGن القارب وحثهGم علGى 8

توعية زملئهم كي ل يلحقوا أذى باخوتهم في باقي المناطق. 
ـ ابتداع وسGائل احتجاج سلمية والتأكيGد عليهGا كGي تكون مرافقة 9

للضراب. 
ـ كGGل واحGGد فينGGا مسGGؤول وعليGGه ل أحGGد يسGGتهين بنفسGGه وبمGGا 10

يمكGGن أGGن يقوم بGGه عGGبر الكلمGGة والحوار مGGن تأثيGGر علGGى الخGGر 
خصوصا إذا ترافقت بالمنطق والشرح المبني على تبيان الحقوق 

المسلوبة. 
ـ عدم النفعال بتاتGGGا بوجGGGه مGGGن يرفGGGض بGGGل محاولGGGة تركGGGه 11

بابتسGGامة مGGع جملGGة: “ليGGس لوحدي ولكGGن أيضGGا لجلGGك أعمGGل ، 
لخوتGGGGGي واخوتGGGGGك وأولدي وأولدك وللجيال القادمGGGGGة، وإGGGGGن 

عارضتني فل بأس”. 

 


