12

�آراء

السنة السابعة  /اخلميس  5 /تشرين الثاني  / 2015العــدد 1925
Seventh year / Thursday / 5 November 2015 / Issue No. 1925

االنتفا�ضة ...وثرثرة على �ضفاف اجتماعات الف�صائل

�آفاق لقاءات فيينا
} حميدي العبدالله
النتائج اإليجابية التي تمخضت عنها لقاءات فيينا ،وال سيما جلوس
األط��راف الدولية واإلقليمية على طاولة واح��دة وجها ً لوجه ،واتفاق
النقاط التسع ال��ذي ت � ّم التوصل إليه ف��ي ه��ذا اللقاء طرحت م��ن جديد
ت�س��اؤالت ح��ول آف��اق الح ّل السياسي في س��وري��ة ،وم��ا إذا كانت هذه
اللقاءات ستكون شبيهة باللقاءات السابقة وتالقي مصيرها الفاشل أم
أنها تشكل مسارا ً مختلفاً.
الحكم على نتائج مؤتمر فيينا في جلساته التي ينتظر أن تتك ّرر كثيرا ً
ينطلق من تقييم لطبيعة األزمة في سورية.
وعلى هذا الصعيد يمكن لحظ مستويين في هذه األزمة:
ـ المستوى األول ،إقناع الدول المعنية باألزمة في سورية ،وتحديدا ً
ال ��دول ال�ت��ي ت �ق �دّم ال��دع��م للجماعات ال�م�ع��ارض��ة ،ب��وق��ف دعمها لهذه
الجماعات ،سواء عبر إغالق الحدود ،ومراقبتها ،ومنع تدفق المسلحين
األجانب إلى سورية ،ومنع وصول السالح إلى هذه الجماعات ،أو حجب
األموال عنها.
ـ المستوى الثاني ،االت�ف��اق على تحديد هوية الجماعات المصنّفة
جماعات إرهابية ،وال يجوز التعامل معها إال من خالل القضاء عليها
وبالقدرات العسكرية.
من الواضح أنّ ثمة خالفا ً بين األط��راف المشاركة في لقاءات فيينا
حول قضايا المستويين.
بالنسبة للمستوى األول ،فإنّ الواليات المتحدة وال��دول التي تدور
في فلكها ترفض االلتزام بالتدابير المطلوبة إال إذا قبلت الدول األخرى
الداعمة للدولة السورية بشروطها ،ومن بين هذه الشروط وأبرزها،
ع��دم مشاركة الرئيس ب�ش��ار األس��د ف��ي السلطة ،وال�ح�ص��ول على ما
عجزت هذه الدول عن تحقيقه ،على األق ّل حتى اآلن ،عن طريق الحرب
التي تقترب من إكمال عامها الخامس .وال يبدو في األفق أنّ هناك رغبة
لدى الواليات المتحدة وشركائها في التخلي عن هذا المطلب الذي كان
وراء فشل جميع االت�ص��االت وال�ل�ق��اءات وال�م�ب��ادرات التي أطلقت منذ
نشوب األزمة في سورية.
أما بالنسبة إلى تعريف اإلرهاب وتحديد من هي التنظيمات اإلرهابية
في س��وري��ة ،وم��ا هو حجمها ،أيضا ً ه��ذه ال ت��زال مسألة خالفية .من
الناحية المبدئية ثمة ات�ف��اق على تعريف «داع ��ش» و»ال�ن�ص��رة» بأنها
تنظيمات إرهابية ،ولكن التشكيالت األخ��رى مثل «جيش المجاهدين»
و«ال�ج�ي��ش التركستاني» و«فيلق ال �ش��ام» و«أح� ��رار ال �ش��ام» وغيرهما
الكثير من التشكيالت المسلحة األخرى لم يت ّم االتفاق على تعريف لها،
وتتنصل الواليات المتحدة وشركائها من إدراجها على الئحة اإلرهاب
ّ
على الرغم من وجود أدلة دامغة وكثيرة تؤكد ارتباط هذه التشكيالت
بتنظيمات «القاعدة» المصنّفة تنظيمات إرهابية .وحتى «جبهة النصرة»
لم تستهدف من قبل التحالف األميركي ،وال ت��زال هناك رغبة لديها
للتعاون مع هذه الجماعة اإلرهابية ،ض ّد الدولة السورية وض ّد «داعش»،
أي إمكانية ألن تغيّر الواليات المتحدة وشركاؤها
وال يبدو في األفق ّ
موقفها من هذه التنظيمات.
في ضوء ك ّل ذلك ال يبدو أنّ مؤتمر فيينا مؤتمرا ً واعدا ً ويحمل الترياق
إلى السوريين ويبشر بقرب ح ّل سياسي ،وال تزال الكلمة العليا للميدان
كما كانت على امتداد السنوات الماضية.

فيينا تطوي �صفحة
جنيف �إلى غير رجعة
} سعدالله الخليل
منذ أن صدر بيان فيينا بنقاطه التسع كحصيلة جهود دولية تجاوزت بالطبع
حدود اجتماع  17دولة واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والتي شكلت مبادئ عامة
للح ّل السياسي في سورية تجمع القوى الدولية والسياسية على أنّ ترجمة النقاط
التسع وتطويرها إلى خارطة طريق سورية يتطلب لقاءات وجهود كافة األطراف ذات
الصلة كما بدا واضحا ً بأنّ البيان الذي ركز على وحدة سورية واستقاللها وهويتها
العلمانية ،والحفاظ على مؤسسات الدولة ،وتشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة،
وضع دستور جديد ،وإجراء انتخابات جديدة ،وتنفيذ وقف إطالق النار في ك ّل أنحاء
البالد ،يحمل بصمات روسية واضحة المعالم ،والتي نجحت في فرضها كحصيلة
جهودها خالل السنوات الخمس من عمر األزمة السورية ،ونجاحها حيث فشل اآلخرون
من أصحاب مشاريع إسقاط سورية الدولة والقيادة والشعب ،فما كان من موسكو إال
أن فرضت رؤيتها القائمة على الحفاظ على تلك المقومات ،واالنتقال إلى مراحل إحداث
التغيّرات الجذرية القائمة على قواعد ثابتة بدال ً من هدم ك ّل شيء والبحث في سبل
تنظيم الفوضى وتأطير النزاعات وفق مقومات ومحدّدات يفرضها األمر الواقع ،وهي
المنهجية األميركية في التعاطي مع إحداث التغيير في الدول ،والتي غالبا ً ما يح ّولها
النهج األميركي إلى دول فاشلة بشهادة األميركي ذاته ليس من باب المصادفة إنما من
باب التخطيط األميركي الممنهج الذي تعي موسكو مراميه وتبعاته.
بالرغم مما شهده الملف السوري من تطورات فقد شكل بيان جنيف  1محطة
رئيسية في مسار الحدث السوري ،فتحتَ رايته دارت معارك على األرض وجوالت
سياسية ،ونقاشات ال تق ّل ضراوة عن تلك التي شهدها الميدان واختلفت وجهات النظر
على تفسير نقاطه وجنس مالئكته إلى أنّ حضر بيان فيينا كنتيجة مباشرة للدخول
الروسي المباشر على األرض السورية ولترتيب النسق الدولي الذي فرضه التواجد
الروسي الجديد من البلطيق إلى المتوسط إلى بحر الصين بمفاعيل تتجاوز الحدود
السورية ،وباتت توافقات فيينا القاعدة التي أزاحت ما عداها وهو ما أكدته الناطقة
باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنّ مؤتمر فيينا يعني عمليا ً تشكيل مجموعة
أشبه بمجموعة اتصال خاصة بسورية ،فيما نجح االعالن الروسي عن السعي لعقد
لقاء موسكو 3بمشاركة أطراف من المعارضة والحكومة السورية بنزع االعتراف
األميركي بأهلية فيينا أليّ حراك سياسي حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية
األمريكية اليزابيث ترودو بوجوب التركيز على ما ت ّم االتفاق عليه في محادثات فيينا
األسبوع الماضي.
ربما جاءت الخطوة الروسية بتوقيت طرح فكرة موسكو  3مفاجئة باستثناء
بالون االختبار الذي نجح بنيل االعتراف األميركي بأحقية مق ّررات فيينا في التعاطي
السياسي حول سورية ،والذي يبدو أنه أنهى جداال ً استم ّر منذ صدور بيان جنيف
 1إلى ما بعد فيينا مرورا ً بالنسخة الثانية من لقاء جنيف والتي تمثلت بالمرحلة
االنتقالية ،وما بنود فيينا التي تركز على دستور جديد وانتخابات جديدة سوى ضربة
قوية ألنصار البحث في جنس مالئكة المراحل االنتقالية وتأويالتها ،وبالتالي إفراغ
بيان جنيف من أي مضمون إشكالي بحيث تض ّمنت باقي النقاط التوافقية األخرى
وثيقة فيينا ،وما الحديث عن ترحيل البحث في مصير الرئاسة السورية سوى كالم
للتداول في المؤتمرات الصحافية بعيدا ً عما هو مد ّون في الوثيقة المعتمدة.
على مدى أكثر من ثالث سنوات نجحت موسكو ودمشق التي قبلت ببيان جنيف 1
في تثبيت القواعد التي أرساها البيان ،وفتحت أوسع أبواب المناورة والتأويالت إلى
أن تمكنت من قلب المعادلة وتفريغ ما بجعبة خصومها في الساحات ،وما أن باتت
الفرصة سانحة حتى فرضت رؤيتها للح ّل ،وما تصريحات نائب وزير الخارجية
السوري في طهران عن المرحلة االنتقالية ليست إال ترجمة لمق ّررات فيينا التي يبدو
أنها طوت صفحة جنيف السورية إلى غير رجعة.

«توب نيوز»

�أردوغان واالتحاد الأوروبي
 الحديث عن المفاجأة بفوز حزب الرئيس التركي في االنتخابات باألغلبيةتفسرها كالتحالف برعاية
لتشكيل حكومة ،والتي حاول الجميع البحث عن أسباب ّ
أميركية مجدّدا ً مع جناح غولن المنشق عن الحزب لم تقنع المراقبين األوروبيين.
 أص��درت منظمة التعاون واألم��ن األوروب��ي��ة التي تملك أكبر جهاز مراقبةلالنتخابات في العالم ،وكانت مراقبا ً في االنتخابات التركية ،تقريرا ً يدين ك ّل ما
وصفته بالفضيحة في االنتخابات التركية.
 تحدث التقرير عن التهديد واالعتقاالت وإغالق الصحف ومحطات التلفزة،وتوجيه تهم إلى مرشحين لمنعهم من الترشح ،في لعبة قانونية موقتة للتحقيق
تنتهي بالبراءة ،ولكن بعد نهاية االنتخابات ،وصوال ً إلى التالعب بأقالم االقتراع.
 قالت المنظمة إنّ النظام في تركيا الذي كان يحرز تقدّما ً في مجاالت الحرياتاإلعالمية والسياسية والديمقراطية صار مثاال ً لنظام ديكتاتوري شمولي يقوم على
حكم الحزب الواحد.
 المنظمة تعتبر أنّ النتيجة غير شرعية وتدعو لمقاطعة نظام أردوغان علىهذا األس��اس وربط العقوبات بإعادة االنتخابات تحت مراقبة كاملة للمراقبين
الدوليين.
 المنظمة تقول ال مكان لتركيا في االتحاد األوروبي وال لمواصلة المفاوضاتالخاصة باالنضمام التركي لالتحاد في ظ ّل هذه النتيجة.

التعليق السياسي

} رامز مصطفى
االن��ت��ف��اض��ة الشعبية الفلسطينية تقفل شهرها
األول ،على أكثر من سبعين شهيدا ً وآالف من الجرحى
والمعتقلين والمطاردين من أبنائها ،ال ش��يء يوحي
أو يُظهر أنّ هناك تراجعا ً أو انسحابا ً من قبل شبانها
وفتيانها الذين يمألون ساحات البلدات والمخيمات في
الضفة والقدس وتخوم القطاع المحاصر ،وهم يرابطون
في أكثر من  500نقطة اشتباك ومواجهة مع قوات
االحتالل «اإلسرائيلي» وقطعان المستوطنين.
وإذا كانت األسئلة والتساؤالت والتكهّنات ال تزال
تالحق االنتفاضة رغم مرور شهر على اندالع شرارتها،
فإنّ األسئلة والتساؤالت أيضا ً تصيب بسهامها الفصائل،
وتقف في طليعة هذه األسئلة ،لماذا ال تزال هي بعيدة
عن مواكبة االنتفاضة واحتضانها وحمايتها ،وتشكيل
ّ
بغض النظر عن إقرارنا بمشروعية
الرافعة الوطنية لها؟
هذه األسئلة أو التساؤالت ،ولكن وإنْ هي تبدو بعيدة،
أيّ الفصائل ،إالّ أنّ حقيقة األمر أنها قريبة بل وفي بعض
عملها لصيقة ،وإنْ هي غير موحدة بالمطلق على غرار
االنتفاضتين السابقتين ،وال أعتقد أنّ قيادة وطنية
موحدة ستجد طريقها إلى نور التشكيل قريباً ،وهذا ال
يعني أن ال وجود للجان متابعة ميدانية تعمل ،وإنْ من
دون ترسيم رسمي أو ما شابه.
وعلى وق��ع كثرة تلك األسئلة ع��ن دور الفصائل،
نجحت االنتفاضة في تحريك المشهد الفصائلي لتشهد
مؤخرا ً العاصمة اللبنانية بيروت زحمة غير معهودة
منذ سنوات إنْ لم نقل منذ أكثر من عقد من الزمن لحركة

اجتماعات نشطة للقيادات الفلسطينية ،امتدّت لعدة
أي��ام ،واتسعت مروحتها لتشمل كافة الفصائل ،وعلى
جدول أعمالها (االنتفاضة ،والمصالحة وترتيب البيت
الفلسطيني ،وعقد المجلس الوطني ،والمخيمات في
لبنان) .وق��د أجمعت الفصائل على ض��رورة استمرار
االنتفاضة أو الهبّة ـ حسب ما رغب البعض في توصيفها
مجاراة لخاطر البعض  -وعدم تثميرها في غير سياقاتها
الوطنية ،حيث الحقوق الوطنية الغير منقوصة ناظمها
وثابتها ،وبالتالي عدم استعجال ورفض عسكرتها من
دون أن يعني ذلك تخليا ً عن الكفاح الشعبي المسلح،
بما يستلزم العمل على اإلحاطة بالشهداء والجرحى
وأصحاب المنازل التي د ّمرها االحتالل ،وإبقاء العلم
الفلسطيني الراية الوطنية التي يستظ ّل تحتها الجميع
في كافة أنشطة وفعاليات االنتفاضة.
وف��ي السياق ب��رزت عند الجميع الرغبة بضرورة
عقد مؤتمر أو لقاء موسع يض ّم جميع الفصائل والنخب
من الوطن والشتات والمغتربات ،وه��و اق��ت��راح القى
استحسان الجميع ،ويؤمل اإلس��راع في التحضير له
وعقده في القريب العاجل.
المصالحة عنوان من عناوين اللقاءات ومحورها،
فالجميع أكد أنها تمثل في هذه المرحلة ضرورة وطنية
ملحة في ظ ّل االنتفاضة ،ألنّ وحدة الرؤية والموقف هما
من دعائم استمرارها وتطورها ،وعلى طرفي االنقسام
التوجه مباشرة من أجل إنهائه ،وليس من المقبول أن
تبقى الساحة الفلسطينية يطبعها االنقسام البغيض.
ه��ذا الموضوع ليس من ال��واض��ح ت��ج��اوزه بسبب أنّ
حماس وفتح ليستا على استعداد ألن تتنازال أو أن تد ّورا

الزوايا لبعضهما البعض ،وكالهما يلقي بالالئمة على
اآلخر ،والشيطان يكمن في تفاصيل لقاءاتهما وما يصدر
عنهما من بيانات مشتركة عنوانها العريض «اتفقنا على
استئناف المصالحة» ،ليخرج في اليوم التالي موقف
حا ّد ألحدهما يقول فيه «كفوا عن بيع الوهم لشعبنا»،
وم��ن��دّدا ً بما يتع ّرض ل��ه نشطاؤه على ي��د األج��ه��زة.
والمصالحة وانتظام اجتماعات اإلطار القيادي الموقت
يمثالن وفق القيادات الفلسطينية المدخل إلى ترتيب
البيت الفلسطيني ،في ظ ّل الدعوات إلى عقد المجلس
الوطني آواخر العام الحالي ،هذا المجلس الذي شرعية
دستورية له كغيره من المؤسسات الوطنية األخرى.
وإذا كانت الفكرة أو الهدف من عقد المجلس هو التمديد
لشرعية مفقودة بحكم النظام الداخلي واللوائح الداخلية
للمجلس ،فاألفضل أن نذهب إلى مجلس وطني جديد في
ظ ّل أنّ ما عدد المتوفين من أعضائه بلغ  140عضوا ً من
الفصائل والمستقلين والمنظمات واالتحادات الشعبية،
وفي ظ ّل استمرار االنقسام ال يجوز عقد المجلس ألنّ
الشرخ سيزداد ،وإذا كان ال ب ّد من ذلك في ظ ّل كالم األخ
أبو مازن عن العمر يم ّر ومن يضمن حياته إذا ما رغبنا
في تشكيل مجلس وطني جديد .ليتقدّم االقتراح المخرج،
وهو بالتأكيد بحاجة إلى نقاشات ومداوالت بين الفصائل،
ومفاده أن يعقد المجلس للمرة األخيرة ،ولكن بعد القيام
بعملية الترميم مكان األعضاء المتوفين ،وانعقاد اإلطار
القيادي الموقت ،وبما يضمن دخ��ول حماس والجهاد
وجميع الفصائل من دون استثناء للمشاركة في أعمال
المجلس .هذا االقتراح وإنْ وجد آذانا ً صاغية ،ولكن ليس
بالضرورة أن يجد إرادة تستجيب بعد إدخال ما يلزم من

التعديالت على االقتراح.
أما في خصوص المخيمات فقد أكد الجميع في لقاءاتهم
على تحييد المخيمات ،والمحافظة عليها وحمايتها
وتعزيز صمودها ،والتأكيد على تجربة العمل الوحدوي
للفصائل الوطنية منها واإلسالمية .على أن يولى مخيم
عين الحلوة األهمية االستثنائية في جهود وعمل الفصائل
والقوى األمنية ،والحرص على عالقات إيجابية مع
الدولة اللبنانية ومرجعياتها العسكرية واألمنية ،وإيالء
مسألة متابعة واستكمال مخيم نهر البارد أيضا ً األولوية
من خالل دفع االنروا لإليفاء بالتزاماتها وتعهداتها إلى
جانب الدولة اللبنانية في إعمار المخيم وإغاثة أهله.
هذه االجتماعات إنْ كانت ثنائية أو ثالثية أو ما يشبه
الجماعية ،هي ممتازة ألنها أتت في اللحظة الوطنية
لالنتفاضة ،وه��ي ممتازة أيضا ً لما سمعته من كالم
مسؤول وكبير يُفترض أن يكون بحجم األل��م والجوع
الفلسطيني أينما كان وح ّل ،حيث االنتفاضة الثالثة قد
اندلعت ،وعلى وقعها تحركت الفصائل لتطرح على نفسها
سؤال ما العمل؟ ولكن مع هذه المشهدية اإليجابية التي
أعطت دفعة جديدة من المعنويات في الجسد الفصائلي
المترهل ،من حقنا أن نخاف ومن حق شعبنا أن يخاف
ح ّد الفزع ،أن تمثل تلك االجتماعات واللقاءات حلقة من
حلقات ديبلوماسية العالقات العامة التي أصبح البعض
يجيدها .وما يزيد من خوفي هذه الحميمية والمجاملة
والكالم الدافئ والذي ال يخلو في بعض من جوانبه ح ّد
التغزل والتودّد واإلط��راء .وحتى ال تبقى هذه اللقاءات
ثرثرة على ضفاف الفصائل ،المطلوب الترجمات واألفعال
لما ت ّم االتفاق والتوافق حوله وتحديدا ً االنتفاضة.

الثورة ...الفهم والإ�شكالية
} عصام الحسيني
«إني لن أرضى بأن أعيش تحت سقف أبي ،سوف
أستق ّل بواقع جديد ،س��وف أت��رك األرض وأذه��ب إلى
المدينة ،سوف أعيش الحرية ،سوف أثور».
إنّ فكرة االستقالل والحرية ،عُ رفت في التاريخ ،مع
تك ّون العائلة األولى الضيّقة ،وكانت تراود األبناء في
التخلص من وصاية اآلب��اء ،حتى ول��و كانت وصاية
اآلب���اء ،هي الحاضنة االجتماعية األول���ى ،الطبيعية
والضرورية.
ولما كان المجتمع ،مزيجا ً من الحاضنات االجتماعية
المتطورة والمتالحقة ،بأطر مختلفة ،كان دائما ً هذا
اإلنسان يسعى إلى تحقيق ذاته ،عبر الشعور بانتفاء
حاجته إلى اآلخر ،وهو مفهوم نفسي ،أكثر مما هو مفهوم
واقعي ،على اعتبار أننا في مجتمع ،الك ّل يحتاج إلى
الك ّل.
إنّ هذا المبدأ ،سمح بتطور المجتمع ،وانتقاله من
حالة االرتباط العضوي ،إلى مرحلة االنعتاق واالنطالق،
وصوال ً إلى التعدّدية الفكرية والثقافية والحضارية،
ضمن مفهوم التكامل والتالقي ،وليس بمفهوم التصادم
والتصارع.
وتط ّورت حاجة اإلنسان السياسي ،في حاجته إلى
الحرية واالستقالل ،الفردية والجماعية ،وكانت تم ّر
بحاالت متعدّدة ،في التعبير عن الرأي وعن المعتقد ،في
حركات اعتراضية ،وصوال ً إلى ترجمة هذه االعتراضات
إلى أعمال عنفيه ،متعدّدة األشكال والعناوين واألسماء.

أسماء ملتبسة...

وكانت تأخذ هذه االعتراضات ،أسماء ملتبسة في
الفهم والتفسير ،لطبيعة تداخلها وامتزاجها ،وصعوبة
تفسيرها الدقيق وال��م��ح�دّد ،ول��ع��دم معرفة القواعد
المؤسس للمفاهيم.
المنشئة لها ،والمعيار
ّ
فمن مفهوم الحرية ،إلى مفهوم االستقالل السياسي
واالقتصادي ،إلى مفهوم التح ّرر ،إلى مفهوم الثورة،
إلى مفهوم االنقالب ،إلى مفهوم الحرب األهلية ،إلى
مفهوم الشغب والعنف ،إلى مفهوم اإلرهاب ،إلى مفاهيم
وتسميات أخ��رى ،ظهر االلتباس فيها وحولها ،لعدم
التمييز في المعيار القانوني ،وفي الفهم االجتماعي،
وفي التحليل السياسي.
وإنّ ك��ان العمل العنفي ،القاسم المشترك لهذه
الظواهر االجتماعية ،غير أنّ جوهر هذا الحراك ،يختلف
في أكثر الحاالت ،اختالفا ً في األسباب الدافعة ،واختالفا ً
في النتائج ،واختالفا ً في طبيعة القواعد االجتماعية،
المنشئة والحاضنة والداعمة لهذا الحراك.
من هنا كانت ضرورة دراسة هذه الظاهرة اإلنسانية،
لفهم حقيقة ما ي��دور في عالمنا المعاصر ،ليس ألنها
حاجة تثقفية فقط ،إنما ألنها جزء من حياتنا اليومية،
جزء من العيش والفهم واإلدراك والسلوك.
لقد وردت مفردة «ثورة» ،كإطار عام شامل ،لمعظم
أشكال الحركات العنفية ،الشعبية المدنية ،أو العسكرية،
على اعتبار أنها مفردة تختزن وتعبّر عن طبيعة حراك
شعبي أو جماهيري أو سلطوي ،عنفي الطابع ،يأتي ردا ً
على ممارسات قهرية ،بحق طبقة اجتماعية معينة ،مما
يؤدّي إلى تغيير في الوضع القائم.
اذا ً ف��ي البعد الفلسفي ل��ل��ث��ورة ،ه��ي فعل وإرادة
«التغيير» ،وهذا ما عُ ّب َر عنه بالتعريف التالي:
«ال��ث��ورة ه��ي تغيير ج���ذري ،عميق وع���ام ،للبنى
االجتماعية لبلد م��ا أو لمجتمع م��ا ،يترافق عموما ً
بحركات شعبية هامة ،وينطوي غالبا ً على استعمال
العنف».
وف��ي النظرية الماركسية ،تعتبر ال��ث��ورة ،النمط
الطبيعي في االستيالء على السلطة من قبل البروليتاريا،
ومع ذل��ك ،هناك بعض األح��زاب الشيوعية الغربية،
تسلّم بإمكانية الوصول إلى السلطة بدون ثورة.
ّ
تدل كلمة «الثورة» ،على
وبالتوسع في المفهوم،
ك ّل تح ّول ها ّم في ميدان محدّد مثل (الثورة الصناعية،
الثورة الخضراء ،الثورة االجتماعية ،ثورة االتصاالت،
ثورة ثقافية ،ثورة مضادّة ،وغيرها).
إنّ البعد الفلسفي للثورة ،يختزن «التغيير» في
أُسس عميقة وجوهرية ،في البنى االجتماعية لمجتمع
ما ،وهو ينتج بنى اجتماعية أخرى ،تكون نقيضا ً للبنى
األولى ،أو على اختالف معها.
وعنصر «التغيير» في البنى االجتماعية ،هو المعيار
القانوني المنشئ أليّ ث��ورة ،حيث ينتج هذا التغيير
البنيوي ،سلطة سياسية أخ��رى ،تتالءم مع الوضع
الجديد القائم ،والمعبّر عنه بفلسفة اجتماعية أخرى،
تكون نتاجا ً لهذا المفهوم والتطور.
ولعل «الثورة الفرنسية» ،التي قامت عام (– 1789
 )1799هي من أول الثورات االجتماعية في التاريخ،
التي أنتجت بنى اجتماعية أخ��رى ،مغايرة للبنى
السابقة ،ونقيضا ً لها في الفكر والممارسة.
وحيث أنّ ال��ث��ورة ،تختزن فلسفة «التغيير» في
جوهرها ،فهي اذا ً تقوم على أسس فكرية وفلسفية،
منتجة ومؤسسة لفلسفة «التغيير» ،وليست وليدة
محض الصدفة ،أو االرتجال في لحظة تاريخية ما.
إنّ «الثورة الفرنسية» ،كانت نتاج «فلسفة األنوار»،
التي أت��ت بعد النهضة الصناعية ف��ي أوروب���ا ،وما
أبرزته البرجوازية ،من مفاهيم مناقضة لنظام أوروبا
اإلقطاعية ،بعد أن مزقه فك االرتباط ،بين اإلقطاع وبين
الفالحين األقنان.
لقد أتت الثورة الفرنسية ،على نظام اجتماعي آخر،
في فلسفة إنسانية أخرى ،وأنتجت مفاهيم عالمية في
الحرية وحقوق اإلنسان ،وهو ما عبّر عنه في إعالن

الثورة «إعالن حقوق اإلنسان والمواطن» ،والذي يعتبر
بمثابة مقدّمة دستورية عالمية ،ال يمكن أن يخلو منها
أيّ دستور وطني ،ألنها رمز ومثال إنساني يُحتذى،
ويجب العمل به.
إنّ «إع�لان حقوق اإلن��س��ان وال��م��واط��ن» ،هو نتاج
فالسفة عصر األنوار ،أمثال فولتير وروسو ومونتيسكيو
ول��وك ،وهو رسالة إنسانية طبيعية ،أفرزتها نتائج
الثورة على النظام القائم ،نظام لويس الرابع عشر
ول��وي��س ال��س��ادس ع��ش��ر ،حيث ي��ق��ول األول :أن��ا هو
القانون ،والقانون هو أنا.
والثورة «البلشفية» التي قامت عام ( )1917في
روسيا القيصرية ،والتي قامت تحت إم��رة فالديمير
لينين ،والتي أتت في ظروف مشابهة لظروف «الثورة
الفرنسية» ،من حيث األسباب والنتائج.
لقد قامت فلسفة «ال��ث��ورة البلشفية» ،على أسس
الفكر الفلسفي الماركسي ،المؤسس للفكر التاريخي
لالشتراكية العلمية ،والتي تسعى إلى إنتاج عدالة
اجتماعية طبقية ،بمفاهيم إنسانية عالمية.
لقد نقلت «الثورة البلشفية» ،المجتمع اإلقطاعي
الروسي ،من حالة الفالح األقنان ،إلى مجتمع العدالة
والمساواة ،في االجتماع واالقتصاد ،من حالة الرعية
واألبوية ،إلى حالة المواطنية في الحقوق والواجبات،
من مجتمع أوروبا القرون الوسطى ،إلى مجتمع أوروبا
الحضارة والتطور.
وكان «البيان الشيوعي» بمثابة اإلع�لان الفلسفي
المنشئ «للثورة البلشفية» ،وال���ذي يع ّد دس��ت��ورا ً

حق الشعوب
في تقرير المصير

لقد أكد ميثاق األمم المتحدة ،في ديباجته ومواده،
على إيمانه بالحقوق األساسية لإلنسان وبحريته،
وبكرامته ،وبمبدأ المساواة بين الشعوب.
لقد أكد الميثاق على حق الشعوب في تقرير المصير،
وعلى حقها في اختيار النظام السياسي واالقتصادي
الذي يالئمها ،من دون فرض أو إكراه.
وكذلك ،أكدت معظم االتفاقيات والعهود والمواثيق
الدولية ،على المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان،
الحقوق الطبيعية المقوننة في إطار مجتمعي ،والمعبّر
عنها في الدساتير والقوانين الوطنية والدولية.
لقد أصبحت مسألة حقوق اإلنسان ،في ظ ّل االهتمام
العالمي ب��ه��ذه ال��ح��ق��وق ،تمثل منطقة وس��ط��ى بين
االختصاصين الداخلي الوطني وال��دول��ي ،وبالتالي
تع ّمقت الصفة أو الطابع العالمي لهذه الحقوق ،في
صور مختلفة.
وت��أت��ي الحرية ف��ي مقدّمة ه��ذه الحقوق ،الحرية
بمختلف صورها ،الحرية المسؤولة ،الحرية المنظمة
في القانون ،حرية الفرد والجماعة ،الحرية المدنية
والسياسية ،التي تتالءم مع تطلعات وآمال الشعوب.
هذا من حيث الشكل .أما من حيث المضمون ،فإنّ
حرية اختيار الشعوب ألنظمتها المختلفة ،وخاصة في
دول العالم الثالث ،من اجتماعية ،إلى سياسية ،إلى
اقتصادية ،تصطدم بعقبات وحواجز وموانع كثيرة،

ّ
متح�ضر �ساهم وي�ساهم
المجتمع ال�سوري مجتمع
في ن�شر الكلمة والثقافة في ّ
كل ربوع المجتمعات
الإن�سانية ...مجتمع متعدّ د الثقافات غني الح�ضارة يعي�ش
تحت �سقف �سورية الوطن ويرف�ض �أن يموت من الجهل
اجتماعياً ،لمعظم النظام االشتراكي العالمي.
إذن المفهوم الفلسفي للثورة ،هو مفهوم يتناول
«التغيير» في الجوهر ،وليس فقط في الشكل ،حيث
تصح حينها عليه تسميات أخرى مثل:
ّ
 – 1الشغب :وه��و شكل من أشكال االضطرابات
المدنية ،وال��ذي تأتي على يد جماعات شعبية غير
منظمة ،المنتقدة للسلطة ،بسبب قمعها أو سياستها
االجتماعية واالقتصادية ،أو نتيجة ص��راع��ات بين
األعراق واألدي��ان ،أو أليّ سبب أخر ،يتناول موضوعا ً
حيويا ً للمواطن.
وغالبا ،ما ترافق أعمال الشغب ،حاالت عنفية ض ّد
األشخاص ،أو الممتلكات العامة والخاصة.
 – 2االنقالب :وهو إزاحة مفاجئة للحكومة ،بفعل
مجموعة أخ��رى ،تنتمي إلى مؤسسة الدولة ،وغالبا ً
ما تكون من القوى المسلحة ،وتنصيب سلطة غيرها،
مدنية أو عسكرية.
أي أنّ الغاية األساسية من االن��ق�لاب ،هي تغيير
رئيس الدولة وحكومته ،وليس والدة نظام اجتماعي
آخر ،وبنى اجتماعية أخرى.
وخطورة االنقالب في فشله ،انه يمكن أن يتح ّول إلى
حرب أهلية ،كحاالت العديد من دول العالم الثالث،
والتي تتميّز بطول فترتها الزمنية ،وبتكلفتها البشرية
والمادية.
 – 3الحرب األهلية :وتكون أسبابها سياسية ،أو
طبقية ،أو دينية ،أو عرقية ،أو إقليمية ،أو مزيج من هذه
الحاالت مجتمعة.
وهي حرب داخلية في بلد ما ،يكون أطرافها جماعات
غير مؤتلفة من السكان ،تسعى إل��ى السيطرة على
مقاليد األمور ،وممارسة السيادة.
وتتصف الحرب األهلية بالضراوة والعنف ،وبالنتائج
االقتصادية واالجتماعية المد ّمرة على المدى القريب،
والمؤثرة بعمق على المدى البعيد.
وم��ن أخطر نتائجها ،تمزيق النسيج االجتماعي
الوطني ،حيث أنها تف ّرق بين األهل والجيران ،مما يعني
حاجة المجتمع إلى عدة قرون من الزمن ،إلعادة التوازن
والوئام.
 – 4اإلرهاب :هو استخدام العنف غير القانوني ض ّد
المدنيين ،أو التهديد به ،بأشكاله المختلفة ،كاالغتيال،
أو التعذيب ،أو االغتصاب ،أو الخطف ،أو التخريب ،أو
التشويه ،بغية الوصول إلى هدف سياسي معيّن ،أو
كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال،
وهو بكالم آخر :إخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة
اإلرهابية.
وتتراوح أشكاله بين:
أ – إرهاب تقوم به الدول.
ب – إرهاب يقوم به األفراد.
ج – إرهاب تقوم به المنظمات اإلرهابية.
إذا ،إنّ إطالق مفردة «ثورة» ،على أيّ حراك شعبي،
ليس بالضرورة أن يتالءم مع حقيقة مفهوم الثورة،
وال مع فلسفتها أو جوهرها ،وخاصة إذا لم ينتج أيّ
تغييرات جذرية وعميقة للبنى االجتماعية ،بل تناول
الحراك من حيث الشكل ،ولم يصل إلى المضمون.
والقانون الدولي ،لم يتناول مفردة الثورة ،كمفهوم
مستق ّل عن الحقوق اإلنسانية العامة ،بل جاء في سياق
االعتراف بهذه الحقوق ،والمحافظة عليها ،والعمل بها.

تأتي في مقدّمتها مصالح االستعمار القديم والجديد.
لقد عمل االستعمار ،على ترسيخ مبدأ التبعية ،عبر
تنصيبه لطبقة حاكمة ،تفتقر إلى الشرعية الشعبية،
تعطيه امتيازات لسوق تجارته ،والستغالل م��وارد
البالد الطبيعية ،مقابل دعم بقاء هذه الطبقات الحاكمة
في السلطة.
وينتج عن ذلك فساد في إدارة الدولة ،وغياب كامل
لعملية التنمية ،وب��روز طبقات اجتماعية متعارضة
متناقضة ،يفصل بينها هوة طبقية سحيقة ،وتبرز مشاكل
اقتصادية بنيوية ،ومشاكل اجتماعية مستعصية على
الح ّل ،وك ّل ذلك يقود إلى حراك شعبي ،قد ينتج ثورة ،أو
شكالً آخر من أشكال األعمال العنفية.
إنّ مشكلة معظم دول العالم الثالث ،التي تعاني
من االستعمار المق ّنع ،عبر الطبقات الشكلية الحاكمة
الالوطنية ،هي مشكلة مزدوجة ،فهي:
أوالً :تناضل في سبيل التخلص من االستعمار المق ّنع
وأدواته ،في حركة التح ّرر الوطني.
ث��ان��ي��ا :أن��ه��ا ت��خ��وض ف��ي ح��ال ان��ت��ص��اره��ا ،حربا ً
اقتصادية في التنمية ،خاصة أنها تكون قد م ّرت بحرب،
أفقدتها الكثير من مقدراتها االقتصادية ،مما يجعل من
اقتصادها ،اقتصادا ً هشا ً وضعيفاً.

إشكالية
«الربيع العربي»

وبالعودة إلى إشكاليه ما يعرف بـ»الربيع العربي»،
والمثال األب��رز في ه��ذا ال��ح��راك هو مصر ،باعتبارها
الدولة العربية الكبرى ،والتي تمتلك أه � ّم المقدرات
الفكرية البشرية واالقتصادية ،لنستعرض لما طرح من
شعارات للحراك الشعبي ،وما تحقق من نتائج ،وما هو
التوصيف القانوني له.
لقد طرح شعار في بداية الحراك الشعبي« ،الشعب
يريد إسقاط النظام» ،وهو طرح ثوري ،يعبّر عن الوضع
االجتماعي الوطني المأزوم ،عن مشكلة في السياسة
وف��ي االقتصاد ،وال��ذي يعمل على محاولة إسقاطه،
والخروج منه ،واستبداله بنظام سياسي اجتماعي آخر،
ينتج سلطة سياسية جديدة ،وبرامج تنمية اقتصادية
جديدة ،تخرج البالد من أزمتها البنيوية.
وبعد أن م ّر هذا الحراك بمراحل طبيعية متعددة،
استق ّر المشهد المصري على النتائج التالية:
أوال :إنّ القواعد االجتماعية المنتجة للنظام السياسي
القديم ،لم تتبدّل ،فهي القواعد نفسها ،في الزمان
والمكان ،قواعد تتبنى الفكر الليبرالي ،معطوفا ً على
المفهوم المصري الوطني ،المؤيّد لرمز المؤسسة
العسكرية.
وه��ذا يعني أنّ األح���زاب الوطنية المصرية ،من
اشتراكية إلى قومية عربية ،لم تستطع الوصول إلى
السلطة ،ولم تبدّل في المشهد االجتماعي القديم ،بل
أنها وقفت عاجزة عن تغيير المشهد في لحظة تاريخية،
أمام رفض المجتمع المصري بغالبيته ،إرهاب بعض
الجماعات اإلسالمية التكفيرية.
ثانيا :إنّ القواعد االجتماعية ،المنتجة للنظام
االقتصادي ،بدورها لم تتبدّل ،ولم تقدّم أيّ طرح اقتصادي
آخر ،بديل للطرح االقتصادي القديم الرأسمالي ،المسبّب
الرئيسي لألزمة المصرية ،االقتصادية واالجتماعية،
وبالتالي بقيت مصر مع الرئيس الجديد ،نفسها مصر

مع الرئيس السابق ،من حيث النظم االقتصادية.
وبالتالي ،ما هي القيمة اإلضافية ،التي قدّمها الحراك
الشعبي المصري ،على صعيد تركيبته البنيوية ،في
االجتماع االقتصاد والسياسة ،وهل النتائج لهذا الحراك،
تعبّر عن فهم حقيقي لمفهوم مفردة «الثورة»؟
من النتائج األكيدة ،أنّ هذا الحراك لم يسقط نظاماً،
كما كان الشعار الشعبي المصري ،بل أسقط رئيساً،
وحافظ على قواعد النظام ،في االجتماع واالقتصاد
والسياسة ،وبقيت البنية المجتمعية كما هي ،مفككة
طبقيا ً وثقافياً.
ماذا تس ّمى حالة الحراك الشعبي المصري؟ ثورة،
انقالبا ً عسكرياً ،انقالبا ً شعبياً ،حربا ً أهلية ،شغباً،
إرهاباً ،أو شيئا ً آخر؟
التاريخ س��وف يجيب ،لكن من المؤكد ،أن��ه ليس
«ث��ورة» ،ألنه لم ينتج تغييرا ً جذريا ً عميقا ً وهاماً ،في
البنى االجتماعية المصرية.
والمثال المصري ،يعتبر من أفضل األمثلة لما يعرف
بـ»الربيع العربي» ،قياسا ً على التجربة الليبية ،التي
تعتبر من التجارب المأساوية في التاريخ ،والتي لم
تكتمل فصولها بعد ،والتي أع��ادت ليبيا إل��ى عصور
الظالم.

الحراك كأداة خارجية!...

أما التجربة السورية ،فهي االستثناء في دراسة
مفهوم «الثورة» ،حيث ص ّور األمر في البداية على انه
حراك شعبي ،ما لبث أن ظهرت على حقيقته كونه تدخالً
دوليا ً غير مسبوق في تاريخ العالقات الدولية.
لقد أق ّر الرئيس السوري بشار األسد منذ بداية األزمة
بأحقية الحقوق الشعبية ،ووعد بمعالجتها ،وباشر
بوضع أطر إصالحية لها ،في أكثر من جانب تشريعي
وقانوني ،بما يتالءم مع مصلحة الدولة العليا ،ودور
سورية القومي والوطني في المنطقة.
لكن تلقف ال��ح��راك م��ن دول خ��ارج��ي��ة ،وألس��ب��اب
متعدّدة ،تكتيكية واستراتيجية ،قلب دور هذا الحراك،
وجعله بطرق مختلفة ،أداة ص��راع دولية ،تستهدف
م��ح��ور الممانعة وال��م��ق��اوم��ة ف��ي المنطقة ،ف��ي وجه
المشروع الصهيو  -اميركي ،والتي تعتبر سورية فيه
العمود الفقري.
لقد أق ّر النظام العربي الرجعي ،تسويات تاريخية مع
الغرب ،تقضي بتقسيم وتجزئة الوطن العربي ،ومنع
قيام وحدته ،واالعتراف بالكيان الصهيوني ،ومنحه
«وثيقة والدة شرعية» ،لقاء المحافظة على هذه األنظمة،
التي تفتقر إلى شرعية شعوبها ،والى عدم قدرتها على
العيش ،بعيدا ً عن االرتباط العضوي بهذا االستعمار.
وعليه ،فهي في األزمة السورية ،تمارس الدور الذي
رسمه وح���دّده لها االستعمار الغربي ،م��ن االتصال
والتجهيز والدعم والتمويل ،للجماعات التي تقاتل
النظام الشرعي القائم ،والتي هي على صلة اتصال بها،
بفعل االستغالل الديني أو المذهبي ،وهي تطرح شعارات
مبهمة وغير مفهومة ،مثل «منح الشعب السوري الحرية
والديمقراطية»!
في الوقت ال��ذي تحكم هي بنظام الملكية المطلقة،
الملكية المستبدّة التي تستم ّد شرعيتها وسلطتها من
الله ،بحسب الفهم والفقه الديني الخاص بها ،والتي
تستند إلى النموذج األوروبي في القرون الوسطى.
إنّ الحراك الشعبي السوري ،ت ّم استغالله كحركة
مطلبية ،وتحويله إلى حرب كونية ،على سورية وخطها
النضالي ،على أصدقاء وحلفاء سورية ،وعلى أرض
سورية العزة والكرامة.
وبرز اإلرهاب التكفيري ،الفردي والجماعي المنظم،
والمدعوم من قوى االستعمار ،كوجه من وجوه الحركة
العنفية ف��ي س��وري��ة ،وال��ت��ي تعنونت ب��ـ»ال��ث��ورة»،
والتي تحمل فكر إلغاء اآلخر ،كاستراتيجية في عملها
وممارساتها اإلرهابية.
لقد ت ّم االعتداء على سيادة الدولة السورية ،من دول
محيطة بها ،بعنوان دعم «الثورة» ،وت ّم ارتكاب جرائم
بحق اإلنسانية ،وبحق الشعب السوري ،بعنوان دعم
«الثورة» ،وت ّم إسقاط ك ّل القيم اإلنسانية ،وك ّل القيم
الحضارية ،بعنوان دعم «الثورة»« ،ثورة الظلمة على
النور»!
إنّ جوهر الثورة هو التغيير ،وهذا التغيير هو فعل
ون��ت��اج المجتمع م��ن تفاعله ال��داخ��ل��ي ،وليس بفعل
إسقاطات خارجية ،تفرض نمطا ً معيّنا ً من العالقات،
الغريبة عن مخزونه الثقافي ،وتكون في حالة غربة عن
المك ّون االجتماعي.
ّ
متحضر ،ساهم
والمجتمع ال��س��وري ه��و مجتمع
وي��س��اه��م ف��ي نشر الكلمة وال��ث��ق��اف��ة ،ف��ي ك�� ّل رب��وع
المجتمعات اإلنسانية ،مجتمع متعدّد الثقافات ،غني
ال��ح��ض��ارة ،يعيش تحت سقف س��وري��ة ال��وط��ن ،هذا
المجتمع يرفض أن يموت من الجهل.
ما يحصل في سورية ليس «ث��ورة» بالتأكيد ،إنه
اإلرهاب األعمى ،اإلرهاب الذي يغتال الحضارات ،كما
يغتال األطفال في مدارسها.
«ال��ث��ورة» مفهوم ح��ض��اري ،ي��رق��ى بالمجتمعات
اإلنسانية ،ويعطيها المزيد من الحرية ،هو تذكرة سفر
الوعي ،في التاريخ.

