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حتقيقات

وحدوا وال تف ّرقوا وحذار االنحراف عن وعيكم!
يا ث ّوار لبنان ال�شبابّ ...

5

طي
أحمد ّ

ف ّكرت كثيرا ً قبل أن أكتب هذا التقرير ،إذ ال ش ّك أنّ التخلّص من هذا النظام الطائفي التحاصصي
الذي أورثنا إياه االستعمار الفرنسي ،حل ٌم يراود ك ّل شاب وشابة وك ّل من عاش ويالت الحرب األهلية
البشعة في لبنان ،والذبح على الهوية ،واغتيال لقمة العيش ،واجتياح العولمة ك ّل تفاصيل الحياة.
أي مجموعة تثور في وجه الظلم والفساد ،وفي وجه طبقة سياسية ال تعرف
القلب يفرح لدى رؤية ّ
كيف تدار الدولة وتستم ّر في إصرارها على المحاوالت الفاشلة ،على رغم وعيها أنّ ج ّل ما تفعله،
إنما هو «ضحك على الذقون» ،ووسيلة لبقائها في سدّة الحكم ،وإذا داهم العمر أحد أركانها لجأ إلى
التوريث.
األسارير تنفرج عندما ترى أنّ الشباب اتخذ زمام المبادرة ،أل ّنه «ف ّول» ،وأل ّنه تح ّمل وتح ّمل ح ّد
التخمة .فإذا أراد أن يجد ذريع ًة الستمرار دولة كهذه ،لما وجد إلى ذلك سبيالً .كيف ال؟ والبطالة
مستشرية ،والجامعيون تقزّمت أحالمهم وتقزّمت حتى صاروا يحلمون بوظيفة نادل في مقهى أو
موحدة ،بينما صروح الجامعات الخاصة ترتفع
مطعم .الجامعة اللبنانية الرسمية مفروزة طائفيا ً وغير ّ
حتّى في المناطق النائية .التعليم الرسمي حدّث وال حرج ،والتعليم الخاص يأخذنا في منحيين أحدها
خطر والثاني أخطر (مدارس دينية وأخرى سوبر هاي اليف).
كيف ال يثور الشباب اللبناني والدولة عاجزة حتّى عن تحرير أسراها أبناء المؤسسات األمنية من
عصابات إرهابية؟
كيف ال يثور الشباب اللبناني ،ولقمة العيش تركض أمامه وهو يلحقها ويركض خلفها ،وفي الطريق
تضمح ّل أحالمه ح ّد التالشي؟
ّ
ّ
كيف ال يثور الشباب اللبناني ،وموظفوه محرومون من سلسلة رتب ورواتب محقة ،بينما يبحث
كثيرون عن وظائف ال تستطيع هذه الدولة تأمينها؟
اللبناني ،والنفايات أضحت ملفا ً عصيّا ً على الح ّل ،في ظ ّل دول ٍة تحكمها
كيف ال ينتفض الشباب
ّ
حيتان المال والشركات الكبيرة؟
تحاصصي نتن ،ال يمكنه أن ينتج إال الحروب
طائفي
كيف ال يثور الشباب اللبناني ،في وجه نظام
ّ
ّ
األهلية؟
مدني ،ينبذ الطائفية واإلقطاعية السياسية،
اللبناني للمطالبة بنظام حكم
كيف ال يثور الشباب
ّ
ّ
وينادي بالكفاءة .ويعتمد انتخابات ح ّرة نزيهة تعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة ،و ُتجرى االنتخابات
على أساس النسبية .فينال ك ّل ذي حقّ ح ّقه ،وتضمحل الكانتونات أمام وحدة لبنان؟
طائفي ،ين ّظم األحوال الشخصية ،ويمنح كلّ
مدني ال
اللبناني للمطالبة بقانون
كيف ال يثور الشباب
ّ
ّ
ّ
راغب بالزواج مدنيا ً أن يح ّقق رغبته على أرض وطنه ال في جزيرة قريبة؟
ٍ
كيف ال ينتفض الشباب اللبناني للمطالبة بحقوق المرأة ،وبقانون يحميها من العنف األسري،
فيتخلّص هذا النظام من ذكوريته المقيتة ،وتصبح المرأة ركنا ً أساسا ً في بناء الدولة وصنع القرار؟
اللبناني في وجه نظام حكم يف ّرق أبناء الوطن ،ويفرزهم إلى طوائف ومذاهب
كيف ال يثور الشباب
ّ
ومل ٍل وشلل وأحياء وأتباع؟
اللبناني المهدورة ،لكتبنا تقارير وتقارير ،ولما ا ّتسعت صفحات
لعمري إذا أردنا أن نعدّد حقوق
ّ
الجرائد ...فإلى متى؟

ّ
محق هو موضع مباركة وتشجيع،
مطلبي
إنّ أيّ تح ّرك
ّ
خصوصا ً أن ال��دول��ة بأركانها :الرئاسة الالموجودة،
والمجلس النيابي الممدّد لنفسه ،والحكومة العاجزة ،ال
تلتفت إلى هذا الشعب وال إلى شجونه وأوجاعه .وكأني
بها تعمل بالمثل القائل« :إن أردت قتل الفقر ،فاقتل
الفقراء»!

مالحظات

كلمة ّ
حق تقال ،أنني لم أتابع التح ّرك الحاصل في وسط
بيروت مساء الجمعة الماضي ،مع التح ّفظ على تسمية
الحراك ،ألسباب أذكرها الحقا ً في هذا التقرير .وكلمة
ّ
حق تقال ،أنني سررت ج ّدا ً يوم السبت بينما كنت أشاهد
الحراك من خالل إحدى القنوات اللبنانية ،لألسباب التي
ذكرتها أعاله وغيرها .ولكن ،شيئا ً فشيئاً ،بدأت المخاوف
تتسلّل إلى داخلي ،لدرجة أ ّنني عبّرت عن هذه المخاوف
للجالس قربي فقلت له« :رح تعلق ،شوي وبتعلق» .أما
األسباب فتكمن في ما يلي:
أوالً :ث ّمة أشخاص ُوجدوا في الحراك ،وتكلّموا ِباسمه،
وأن���ا وغ��ي��ري نعرفهم ج��يّ��داً ،ون��ع��رف ـ وليكن الكالم
«عالمكشوف» ـ م��دى ارتباطهم بالسفارة األميركية،
اللبناني ،لتفرغ من
وبمؤسساتها التي تستهدف الشباب
ّ
رأسه ك ّل القضايا المحورية واألساسية ،وتزرع مكانها
أفكارا ً وقضايا ،تبدو للوهلة األولى ر ّنانة كـ :ثورة ،ح ّرية،
ديمقراطية ،مدنية ،الالعنف ،الالذكورية ...إلخ.
إنّ وجود هؤالء هو ما ّ
فشل الحراك الذي شهدته بيروت
منذ سنوات قليلة عندما انطلقت تظاهرات إسقاط النظام
الطائفي .وكتبنا حينذا الكثير عنهم ،إال أ ّنهم تواروا ولم
ي��ردّوا ،وك��أن أم��را ً ما أتاهم بعدم ال��ر ّد وأن الزمن ليس
زمنهم.
إنّ مهمة هؤالء أن يح ّققوا ما لم تح ّققه غونداليزا رايس
من خ�لال «الفوضى الخلاّ قة» ،ومهمتهم تجنيد ـ نعم
تجنيد ـ أكبر عدد ممكن من الشباب اللبنانيين لتحقيق
ووجهوا ،كانت الكارثة بأن هناك قمعا ً
هذه الغاية .فإن
ِ
وح ّدا ً من الح ّريات ،وإذا ُتركوا على هواهم ،لنخروا الجسم
الشبابي ح ّتى العظام.
من أهم األفكار التي يزرعها هؤالء المتخ ّرجون من أروقة
السفارة األميركية ووكالة التنمية األميركية ومتف ّرعاتها،
إب��ع��اد ال��ش��ب��اب ع��ن األح����زاب وال��ع��ق��ائ��د ،مستشهدين
بالتقصير الحزبي الحاصل على مستوى أكثر من حزب.
ف ُتص ّور األحزاب والعقائد كأ ّنها المسؤولة عن ك ّل فشل في
الدولة.
وبالعودة إلى اعتصام وسط بيروت ،فإنّ مج ّرد رؤيتي
أشخاصا ً من ه��ؤالء ،أيقنت أن االعتصام سينحرف عن
مساره ،وألغراض معروفة.
من بين هؤالء ،المدعو عماد ب ّزي ،وهو الناشط المعروف
على مستوى الفسابكة ،لغته دائما ً من «الزنار وبالنازل».
شغله الشاغل التفظ بعبارات غير الئقة وغير أخالقية،
يمأل بها صفحته على «فايسبوك» وأيضا ً مد ّونته «تريال»،
كتكريس لمبدأ أنّ الح ّرية تعني أن تفعل ما تشاء وأن
تقول ما تشاء.
وعماد ب ّزي هذا ،لمن ال يعرفه من الشباب الث ّوار في
وسط بيروت ،هو أحد تالمذة منظمة «أوتبور» الصربية،
وتعني «المقاومة الشعبية» ،وه��ي منظمة مرتبطة
بـ«معهد السالم األميركي  ،»USIPونشطت في عملية
إسقاط الرئيس ميلزوبيتس في صربيا ،كما عملت على
تدريب مئات الناشطين من أكثر من  37دولة في العالم
على قيادة االنقالبات والثورات الناعمة والمل ّونة وإدارتها
من خالل تحريك االحتجاجات «المدنية والسلمية» ،في
مركز « »CANVASفي بلغراد تحت إش��راف المد ّرب
سيرجيو بوبوفيتش.
عام  2011اختارته مجلة «فورين بوليسي» األميركية
من ضمن أكثر سبعة أشخاص تأثيرا ً على اإلنترنت في
بتنحي العماد
الشرق األوسط .وكان مِن أش ّد المطالبين
ّ
إميل لحود ،ال ُمقاوم وحامي ظهر المقاومة ،بعد عدوان
تموز .2006
عمل ب ّزي سابقا ً مع عد ٍد من المنظمات ووسائل اإلعالم
المحلية والعالمية منها« :معهد صحافة الحرب والسالم
« ،»IWPRالمؤسسة اللبنانية ل�لإرس��ال ،»LBCI
«مينابوليس لألبحاث والدراسات ،»MEPAPOLIS
ويعمل حاليا ً كمستشار لدى قناة الجديد.
عماد ب ّزي هذا الذي شاهده الجميع في اعتصام وسط
بيروت ،ك��ان يح ّرض المعتصمين على رم��ي النفايات
في وجه القوى األمنية ،بينما يص ّرح هو لإلعالم أنّ هذا
سلمي .ولم يكتف بذلك ،إذ بلغت فيه الحماسة
التح ّرك
ّ
مبلغا ً ليتو ّلى هو مهمة رشق القوى األمنية بالنفايات
والحجارة.

االستفزاز

ثانياً :بالعودة إلى االعتصام يوم السبت والمسبّبات
التي رأيتها بأ ّم عيني ،والتي أدّت إلى ما حدث من إجراءات
قمعية ال نقبلها أبداً .فإنّ المشاهد التي كانت تبثها قناة
الجديد مباشر ًةُ ،تظهر أحد الشبّان يقوم بحركة غير الئقة
متوجها ً بها إلى القوى األمنية ،ثم تنتقل الكاميرا
بإصبعه
ّ

ـ خطأ ً من المص ّور ـ إلى بعض الشباب الذين كان يقطعون
األسالك الشائكة.
لسنا بمدافعين عن القوى األمنية التي كانت تقوم
بواجبها المأمورة به ،ونحن ض ّد القمع جمل ًة وتفصيالً،
ولكنّ هذا ال يعني أن نفعل كل المثالب وال نتح ّمل تبعاتها.
ّ
المنظمين منذ بداية االعتصام ،االنتباه إلى وجود
كان على
عماد ب ّزي وفريقه ،وطردهم خارج الحراك ،واالنتباه إلى
ّ
منظمو
ك ّل ما يحصل ضمن االعتصام .حبّذا لو انتدب
الحراك فريقا ً يتابع االعتصام من على الشاشات ،وي ّتصل
مباشرة لدى لحظ أيّ انحراف!

اإلعالم ودوره

ثالثاً :ما لفتنا أيضاً ،التعاطي اإلعالمي ـ خصوصا ً قناة
الجديد ـ مع الحدث يوم السبت ،و«على عينك يا مشاهد».
إذ إنّ جميع من شاهد التغطية ،ال سيما لحظة فتح المياه
سمع صوت
من قبل القوى األمنية على المعتصمينُ ،
واضح ج ّداً ،لدرجة أنه يمكن أليّ كان إدراك أنّ الصوت لم
ِ
يأت من القوى األمنية ،كان الصوت يقولّ :
«زت الكرسي عا
نوال ب ّري» ،وردّد العبارة م ّرتين ،والمضحك ،أنّ ب ّري تلك
لم تصرخ لحظة سقوط الكرسي المزعوم عليها ،إنما بعد
جالء الصورة ،ظهرت ممسكة كتفها بيد ،والميكروفون بيد
أخرى ،بينما بدت تحليالت المعلّق جورج صليبي ،أقرب
إلى التعليمات منها إلى التحليالت ،وكأ ّني به يرشد ب ّري
ألن تقول« :إذا ً القوى األمنية تستخدم الق ّوة المفرطة في
وجه المعتصمين السلميين»!

اإلقصاء

االع��ت��ص��ام ال��ث��ورة نباركه كلّنا ،نحن اللبنانيين،
على مختلف مشاربنا وانتماءاتنا .واللبنانيون الذين
بأمس الحاجة ألن يكونوا بينكم
تخاطبوهم أيها الثائرون،
ّ

ومعكم ،والتجربة خير برهان ،إذ إن أعدادكم تضاعفت في
اليوم الثاني من االعتصام ،وبعدما كنتم مج ّرد عشرات
صرتم ألوفاً .ولعمري أنّ هذا العدد كان سيزداد اضطرادا ً
فيما لو سارت األمور على النحو السليم ،ولشهدت ساحات
لبنان كلّها اعتصامات فرعية حتى يسقط هذا النظام
الفاسد النتن .ولكنكم مسؤولون عن عدم تلبية نداءاتكم
من قبل الشعب .لماذا؟
ألنكم ـ وبك ّل صراحة ومح ّبة ـ مارستم اإلقصاء الذي
تنادون بعدمه وإعدامه .مارستم اإلقصاء في كل تصريح
أدلى به معتصم أو متحدّث ِباسم حملتكم ،ومفاد هذه
التصريحات يقول« :اللي قاعد ببيته ومش جايي لهون
بال كرامة وبال ش��رف» .هل تعرفون أنّ أكثر من نصف
الشعب اللبناني «المع ّتر» ال يمكنه الوصول إليكم ألنه ال
يملك أجرة الطريق؟ هل راجعتم إحصاءاتكم واستطالعات
الرأي التي قمتم بها من خالل جمعياتكم وجامعاتكم ،أنّ
غالبية المواطنين الشباب عاطلون عن العمل وال يملكون
قرشا ً واح��دا ً في جيوبهم .كيف تقصونهم وتنعتونهم
بالالشرف بينما قلوبهم معكم؟ فمن ك��ان سيأتي إلى
حضنكم تراجع.
توجهتم إلى
اإلقصاء مارستموه يا أصدقائي عندما
ّ
الشباب المنتمين إلى األحزاب ،أو مناصري األحزاب ،ك ّل
ّ
نفضل لو أ ّنكم
األحزاب .وكلّنا نعرف أ ّنهم كث ٌر ج ّداً .كنا
استوعبتموهم بطريقة ما ،بأسلوب ما ،فالحوار يفضي
إلى نتيجة .ال أن تشتموا تلك األحزاب ورؤسائها ،وتقولون
للمتح ّزبين أن يناصروكم .لن يفعلوا ذلك ،إنما سيدافعون
عن معتقداتهم.
وبالنسبة إلى األح��زاب ،مع كل االحترام لكل األحزاب
التي تختلف في ما بينها من حيث العقائد والمبادئ .هل
ّ
اطلعتم جيّدا ً على برامج تلك األحزاب؟ أم أ ّنكم حصرتم
غضبكم بأداء حكومة ولدت مشلولة عرجاء عمياء؟

على سبيل ال��ذك��ر ال الحصر ،ه��ل ي��درك معظمكم أن
ج� ّل ما تنادون ب��ه ،ينادي به الحزب السوري القومي
االجتماعي عبر كتلته النيابية الصغيرة منذ تسعينات
القرن الماضي؟ وهل تعلمون أنّ لبنان كلّه وقتذاك ا ّتحد
ض� ّد ه��ذه المقترحات؟ من قانون عصريّ لالنتخابات
النيابية يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى أساس
مدني لألحوال الشخصية والزواج
النسبية ،إلى قانون
ّ
المدني االختياري ،إلى قانون العمل والح ّد من العنف
األسري؟
مطالبكم يا أعزائي يؤمن بها مناصرو األحزاب ،لك ّنكم
بشتمكم األحزاب تقصون أولئك عنكم.

األخالق
والمصطلحات

بالنسبة إل��ى كثيرين ،ح ّتى ل��و بلغ فيهم السخط
مبلغاً ،فإ ّنهم يؤمنون أنّ ك ّل ّ
خطة ،مهما سمت أهدافها،
ستكون فاشلة من دون أخ�لاق .وكم نأسف للشعارات
التي ُرفعت في االعتصام ،والتي زيّنت الصفحة على
«فايسبوك» الخاصة بالحركة التي ّ
نظمت االعتصام،
فإنّ هذه الشعارات ال تن ّم عن سم ّو وارتقاء في التعاطي
مع األمر الجدّي .وهذا ال يعفي الطبقة السياسية الحاكمة
من الصفات التي ُوصمت بها عبر الشعارات .ولكن ما الذي
يعنيه نعت ك ّل مسؤول بأنه «زبالة»؟ ما الذي ترمي إليه
الالفتة التي ُرسمت بها تلك اإلشارة غير الالئقة باإلصبع؟
لماذا تركتم أن��اس�ا ً معروفين ل��دى الجميع يصادرون
ثورتكم بالأخالقيتهم ،ومنهم م��راس��ل قناة «ال��ح � ّرة»
األميركية «م عاصي» ،الذي رفع الفت ًة واصفا ً فيها ك ّل
حزبي بأ ّنه «زبالة»؟ هل درستم تداعيات ذلك على
رم ٍز
ّ
الشارع المتح ّزب في ك ّل المناطق؟ وإن فعلتم ذلك فلماذا
لم تستدركوا الكارثة؟

المطالب

أم��ا ف��ي المطالب ،وال��ت��ي نعتبرها مح ّقة كلّها ،من
النفايات إلى الكهرباء والماء والبطالة والتعليم والمدنية
والمواطنة وسلسلة الرتب والرواتب واالنتخابات النيابية
ووو ...القائمة ال تنتهي ،لماذا لم تسلّط الحملة األضواء
مطلب أساس في البداية ،يكمن في ح ّل هذه الدولة
على
ٍ
نيابي
المشلولة ،وانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس
ّ
جديد على أسس لن نك ّررها ،وتشكيل حكومة تستطيع
إنقاذ الوطن من هذا المستنقع اآلسن ،ث ّم تأتي المطالب
مطلبي يتح ّقق ك� ّل حين .إن عشوائية
األخ��رى كتراكم
ّ
المطالب وكثرة المص ّرحين بها أضاعتا أهداف الحملة من
أساسها ،وح ّولتاها إلى مج ّرد ثورة «ضايعة» ،على نسق
«ضيعة ضايعة»!

كلمة أخيرة

أخ��ي الثائر ،أختي الثائرة ،الشعب اللبناني الذي
تعب من كثرة المنادين ِباسمه ت ّواق لثورة تطيح ك ّل هذا
النظام العفن ،وإن تن ّكبتم مهمة الثورة ِباسمه ،فج ّل ما
نطلبه منكم ـ وبكل محبّة ودعم ـ أن ترتقي الثورة لوجع
هذا الشعب المسكين ،ال أن تساهموا في إجهاضها قبل
والدتها.
المندسين
ثقوا بأنفسكم وبقدسية حراككم ،والفظوا
ّ
ـ «زع��ران�اً» ومتأمركين ـ من بينكم ،وارتقوا بخطابكم،
تجدون الشعب اللبناني كلّه معكم .وبئس حكومة ال
تحاور الشباب في تطلّعاتهم ،إنما ترفع بينها وبينهم
ج��دارا ً إسمنتيا ً ع��ازالً ،قد يعزل شارعين نعم ،لك ّنه لن
يعزل الصوت المد ّوي.
لكم النصر في ثورتكم على الفساد ،وللشهداء الذين
ارتقوا خالل الحراك المجد ،وثقوا أن الفجر قريب.

النفاق الـ«�أوتبوري»!
منذ عام  ،2000ط ّورت منظمة «أوتبور» طريقة عملية لتدمير المجتمعات
من الداخل ،وتعتمد هذه الطريقة على كمية كبيرة من الخداع ،وعلى التالعب
بمشاعر الناس وتهييجهم وفق سيناريوات مرسومة مسبقاً.
في الثورة الملونة األولى ،قامت «أوتبور» مدعومة بماكينة اإلعالمين
ال��غ��رب��ي والخليجي الهائلة ،بتزييف كمية كبيرة م��ن األك��اذي��ب عن
ميلوسوفيتش ،متهم ًة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ض ّد اإلنسانية
أثناء تصدّيه لمحاوالت انفصالية من قبل منظمة جيش تحرير كوسوفو
اإلرهابية .وبعد إسقاط الرئيس ،ألقي القبض عليه واستمرت محاكمته ستّ
سنوات ولم يستطع أحد إثبات أيّ تهمة بحقه.
في جورجيا عام  ،2003أطلقت المنظمة «األوتبورية» في جورجيا،
واسمها «كمارا» ،سلسلة كبيرة من اإلشاعات تتهم الرئيس شيفاردنادزه
وأس��رت��ه بالفساد .ثم اتهمت الرئيس بتزوير االنتخابات البرلمانية،
واستغلت ماكينة اإلعالم الغربي إضافة إلى قنا َتي «الجزيرة» و«العربية»
لتسويق نتائج استطالعات ال��رأي على أنها أكثر صدقا ً من االنتخابات
الرسمية ،مع أن الجميع يعرفون سهولة تزوير استطالعات الرأي .ووصل
األمر بزعيم المعارضة شاكاشفيلي إلى اإلعالن أنه ال يعترف إال باستطالعات
الرأي التي ّ
نظمتها جماعته .وعلى رغم أن الكذبة كانت مفضوحة ،إال أن قوة
حركة «كمارا» في الشارع استطاعت تهييج الجماهير الجورجية لترفض
االنتخابات الديمقراطية وتصر على نتائج استطالعات الرأي التي قد ال
تكون حقيقية من أساسها .لقد قبل الجورجيون «االستغباء» وهم يدفعون
نتائج ذلك من اقتصادهم ومعيشتهم اليومية.
وفي أوكرانيا عام  2004لم يشكك أحد باالنتخابات األولية النتخاب
رئيس جديد ،وعلى رغم أن الرئيس آنذاك لم يكن مرشحاً ،فقد دعمت المنظمة
«األوتبورية» واسمها «ب��ورا» المرشح يوشنكو على حساب المرشحين
اآلخرين ،وفي الجولة الثانية من االنتخابات استخدمت «ب��ورا» الكذبة
نفسها المج ّربة سابقا ً في جورجيا ،فأعلن المرشح الذي تدعمه «بورا»
فوزه قبل نهاية االنتخابات ودعا أنصاره إلى االحتفال في الشارع ،وعندما
ظهرت نتيجة االنتخابات الرسمية بخسارته قام بفرض أمر واق��ع عبر
سيطرة أنصاره على الشوارع والساحات ،معتمدا ً على دعم اإلعالم الغربي،
ما أجبر المحكمة الدستورية على إقرار تعديالت دستورية لتنصيبه رئيساً.
وعلى رغم أن الكذبة كانت مفضوحة ،إال أن قوة اإلعالم وقوة حركة «بورا»
في الشارع تمكنتا من تهييج الجماهير وراء هذه الكذبة «األوتبورية» مرة
أخرى .وما زال األوكرانيون يدفعون ثمن تخليهم عن الديمقراطية ورهن
مؤسساتهم الرسمية ألكاذيب اإلعالم الغربي.
في قرغيزستان عام  ،2005لم يكن «األوتبوريون» أقوياء بما يكفي
للسيطرة على ال��ش��ارع ،ول��م يكن لديهم مرشح محدد يدعمونه ،ولذلك
تركزت استراتيجيتهم على إشعال الفوضى في البلد .ولذلك ،ولمجرد بدء
االنتخابات عام  ،2005اندلعت أعمال الشغب وإحراق المراكز الحكومية .وقد
عملت ماكينة اإلشاعات «األوتبورية» على تصعيد أحداث الشغب وتهييج
الجماهير بالمزيد من األكاذيب والتلفيقات .ما يزال هذا البلد غير مستقر ،وما
يزال شعبه يدفع ثمن انجراره وراء مخطط الفوضى «األوتبورية».
في بيالروسيا عام  2006تعامل المجتمع الدولي مع المرشح المدعوم من
حركة «زوبر األوتبورية» على أنه الرئيس المقبل ،ولكن الشعب البيالروسي
لم يكن بالسذاجة التي تدفعه لالنقياد خلف األكاذيب والتلفيقات ،إضافة
إلى أن إصرار الرئيس البيالروسي على تطبيق القانون بصرامة أدّى إلى
إجهاض محاوالت «األوتبوريين» لتخريب البالد أو إسقاط النظام بحمالت
األكاذيب.

وفي فنزويال عام  ،2007أطلقت المنظمة «األوتبورية» كمية هائلة من
األكاذيب بحق الرئيس شافيز ،ولكن وعي الشعب الفنزويلي وتدخل الرئيس
بنفسه لفضح األكاذيب أسقطا ادّع��اءات «األوتبوريين» ،وفشلت الحركة
«األوتبورية» األول��ى ،ولذلك لجأ «األوتبوريون» إلى سيناريو تخريب
االقتصاد من الداخل.
وفي سورية عام  ،2011استخدم «األوتبوريون» السيناريو نفسه ـ
تخريب البلد ـ الذي طبقوه في قرغيزستان بسبب ضعف سيطرتهم على
الشارع وعدم وجود مرشح قوي يستطيعون دعمه ،ولذلك بدأت «الثورة»
في سورية بعمليات الفوضى في درعا وبانياس ،مترافقة مع جرائم طائفية
ق��ذرة تم تصويرها الستخدامها في تهييج الجماهير .وقد كان الشعب
السوري واعيا ً واستطاع إفشال مخطط تخريب الفوضى وتخريب البلد من
الداخل ،ولذلك لجأ «األوتبوريون» إلى مخطط مشابه للمخطط الذي طبقوه
في فنزويال بعد  ،2007وأطلقوا ما يسمى بإضراب الكرامة الذي يهدف إلى
ش ّل البلد اقتصادياً .إضافة إلى ذلك ،فقد استحضروا تجربة جيش تحرير
كوسوفو وجيش ثوار الناتو في ليبيا ،وأنشأوا منظمة «الجيش الح ّر»
اإلرهابية التي تتم تصفية وجودها على األراضي السورية حالياً .واستخدم
«األوتبوريون» أكذوبة تزوير االنتخابات بعد االستفتاء على الدستور،
وأيضا ً أكذوبة تزوير االنتخابات النيابية و الرئاسية.
يدفع مجتمعنا حاليا ً ثمن ان��ج��رار بعض األش��خ��اص وراء عمليات
«االستغباء» التي يقودها اإلعالم «األوتبوري» .لمواجهة هؤالء علينا جميعا ً
ممارسة دورنا في التوعية حول تكتيكات «األوتبوريين» وطرقهم في تهييج
الجماهير واستغبائها.
يعتمد مبدأ التجنيد األساس لـ«الثورات األوتبورية» على فكرة أساسية
عبّر عنها بوبوفيتش ببساطة ،»Revolution Is Fun« :أي أن الثورة
نشاط ممتع .ولذلك تدور كل تكتيكات «األوتبوريين» على جذب أشخاص ال
يمانعون في خرق القانون للحصول على المتعة أو على المزيد من المتعة،
ثم المحافظة على جو المتعة في كل مراحل «الثورة» ،من التخطيط إلى أقذر
مراحل التنفيذ.
وعندما يجرب أحد منهم خرق القانون للم ّرة األولى ،ثم يعود بعد تنفيذ
العملية ،فهم يحتفلون به ويخبرون العالم عن نجاحه عبر كل وسائل
إعالمهم ،فيحقق بذلك من يخرق القانون متعة مضاعفة نتيجة خرق

القانون ،ونتيجة االحتفال بنجاحه في خرق القانون .وتتضاعف المتعة
أيضا ً إذا كان جبانا ً باألصل ووجد نفسه قد فعل ما لم يكن يجرؤ على فعله
سابقاً .في المراحل التالية يصبح خرق القانون أمرا ً عادياً ،ولذلك يبحث
«األوتبوريون» عن طرق أخرى لخرق القانون بشكل أكبر للحصول على
متعة أكبر ومكافأة معنوية أكبر .هذه الحالة تشبه حالة اللصوص الهواة
الذين ال يصدقون أنفسهم عندما يسرقون السيارة األولى أو البيت األول،
ثم تتطور لديهم الرغبة بالسرقة ،فيسرقون سيارات أثمن وبيوتا ً ألناس
مشهورين.
وقد تتطور الرغبة بالسرقة لتصبح إدماناً ،فإن قيادات «األوتبوريين»
تعمل على تعزيز الرغبة في خرق القانون لتصبح إدماناً .ويعبر بوبوفيتش
عن أحد تكتيكات تعزيز هذا اإلدمان بقوله« :إذا لم تعتقل بما فيه الكفاية ،لن
تجد من يقبل بممارسة الجنس معك» ،وبالنتيجة يزداد «األوتبوري» تو ّرطا ً
في المؤامرة ،ويصبح من األصعب عليه أن ينسحب منها ،فيربط كل وجوده
وحياته بنجاح المؤامرة على بلده ،من دون أن يدرك أنه كان في األساس
ضحية ،فأصبح مجرماً.
العملية األول���ى ه��ي ال��ت��ح��دي األك��ب��ر م��ن دون ش��ك ،وفيها ق��د يلجأ
«األوت��ب��وري��ون» إل��ى المساعدة الخارجية .في أوروب��ا اعتمدوا الكحول
ليُسكروا جماعتهم ويدفعوهم لخرق القانون ،وفي سورية انتشر في أوساط
المتعلمين منهم شراب منشط تدخل الفودكا في تركيبه ،ويعرف بتسبيب
بالسكر لمن يتعاطاه .هذا النوع من المشروبات ال يسبب
نشوة مختلطة
ُ
اإلدمان ،ويقدم الدعم النفسي الكافي لـ«األوتبوريين» في التجارب األولى
لعمليات خرق القانون.
وعندما يحتاج األمر إلى ارتكاب فظائع مثل التي شاهدناها في سورية،
يلجأ «األوتبوريون» إلى عقاقير أقوى .في سورية استخدم «األوتبوريون»
المنشطات والحبوب المخدرة بحسب شهادات المعتقلين من «األوتبوريين»
عن تعاطي حبة أو حبتين قبل العملية ،وقد تمت مصادرة كميات كبيرة من
هذه العقاقير في بدايات األزم��ة .هذه العقاقير تفقد اإلنسان القدرة على
التفكير السليم ،فيصبح قادرا ً على القتل وتقطيع الجثث أو رميها من فوق
نهر العاصي مثالً .وألن لهذه العقاقير مضارا ً كثيرة منها اإلدمان ،يحصر
استخدامها في العمليات األولى قبل أن يكتسب «األوتبوري» القدرة على
القتل ببساطة.

