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حمليات � /إعالنات

�أكد �أنّ «داع�ش» لي�س م�شروع م�ستقبل بل �أداة لتق�سيم المنطقة وخلق واقع جديد

�إي�شوع لـ«البناء»� :سورية �أف�سدت ّ
كل الم�شاريع الأجنبية والأطماع ...واال�ستقالل االقت�صادي �س ّر قوتها و�صالبة مواقفها
حاورته جودي يعقوب
رأى الناشط السياسي القومي المقيم ف��ي السويد حنا
إيشوع «أنّ الجيش السوري والمقاومة الشعبية والمواطنين
اس�ت�ط��اع��وا أن ي�ف�س��دوا ك � ّل ال�م�ش��اري��ع واألط� �م ��اع» ،مشدّدا ً
على «أنّ سورية سوف تتمكن من استعادة نفسها باالكتفاء
الذاتي».
واعتبر يشوع في حديث لـ«البناء» أنّ االستقالل االقتصادي
«ك��ان س ّر قوة الدولة السورية وصالبة مواقفها ،ولو أنّ ما
أي بلد آخر النهار تماماً».
تعرضت له حصل في ّ
ولفت إلى «أ ّننا سنشهد المعركة األبشع واألعنف في ما

أي بعد أن تهدأ البنادق والمعارك وتخبو النيران وتدخل
بعدّ ،
سورية مرحلة إع��ادة البناء» ،مشيرا ً إلى «أنّ ظاهرة داعش
أي مجتمع ال في سورية وال في ليبيا
مرحلة ال يمكن أن تبني ّ
وال في تونس وال في مصر ،ألنها تنطلق من مفاهيم متخلّفة
ال تتوافق مع العصر الحديث».
ورأى «أنّ ال �ه��دف م��ن تقسيم المنطقة «ه ��و استنزاف
واستهالك ك� ّل اإلمكانات ،وتبقى في النهاية مجموعة بؤر
متخاصمة ودول متقاتلة ،ال تمتلك إال أن تكون فقط إمارات أو
تج ّمعات صغيرة ،ألنّ أسس الدولة قد اضطربت فيها وبقيت
فقط مشروع طائفة أو مذهب».
نص الحوار كامالً:
وفي ما يلي ّ

لو �أخذت كيانات �أمتنا بما قاله �سعاده عن امتداد الحياة وال�شعب
وفعلنا دورة
الواحد لحققنا ما حققته �أوروبا و�أزلنا هذه الكيانات ّ
االقت�صاد ب�شكل طبيعي من دون � ّأي توجه م�صطنع
{ ف��ي ال �س �ن��وات ال�خ�م��س األخيرة
س ّمي «الربيع العربي»
انطلقت أحداث ما ُ
وت� � ّم ت�س��وي��ق ه��ذه ال �ظ��اه��رة ع�ل��ى أنها
ظاهرة ثورية قد تبنى عليها مجتمعات
سياسية ودول مدنية حديثة .في رأيك
هل ينطبق على سورية ما ينطبق على
سواها من الدول العربية؟

ـ في سورية أثبتت النتائج وبشكل
أسرع مما كان يتوقع البعض أنّ هذه
أي
الظاهرة ال تختلف في الحقيقة عن ّ
تظاهرة أو أي حركة احتجاج ،وهي
أق�� ّل بكثير مما يمكن أن نس ّميه ثورة،
فهي لم تأخذ بمفاهيم الثورة ومنطقها
وم��ا تستدعيه ال��ث��ورات م��ن تحضير
كوادر ورؤية للمستقبل .بقيت الظاهرة
تحت ظالل الشعارات ،فوقعت الكارثة
التي أصابت المجتمعات وال��دول التي
انطلقت فيها ،وعلينا أال ننسى أنها
أي عمل سياسي
وقعت في أخطاء .وإنّ ّ
أو نضال تحصل فيه أخطاء في التطبيق
أو ينتابه بعض الفساد أو الخلل يترك
معاناة لدى المواطننين ويت ّم التنفيس
عنها بالتحرك في الشارع كحالة غضب
أو ّ
دق جرس إن��ذار ،ف ُتحرف عن هدفها
األساسي ويت ّم توجيهها من قبل جهات
داخلية وخارجية نحو تحقيق أهداف
معينة.

{ هل تقصد أنّ هذه التحركات التي
ب��دأت ف��ي بعض ب�ل��دان العالم العربي
ج��اءت كفرصة ذهبية لطموحات دول
م�ت�ع�دِّدة على تماس جغرافي م��ع تلك
الدول أو بعيدة ذات قوة عالمية ،أم أنها
ه��ي م��ن افتعلت ونشطت وغ��ذت هذه
التحركات؟

ـ عادة ما تلجأ ال��دول الكبرى ودول
ف��ي مخططاتها إل��ى اس��ت��خ��دام أوراق
م��ت��ع�� ّددة حسب األوض���اع العامة في
ال��ب��ل��د ال��م��س��ت��ه��دف وح��س��ب ال��ح��ال��ة،
بمعنى آخ��ر هناك أوراق ع��دة ف��ي يد
ك ّل دول��ة لك ّل مجتمع ،فيت ّم استخدام
ورق���ة وس��ح��ب أخ���رى ت��ب��ع��ا ً ل��ل��واق��ع
ال ُمستج ّد لنفخ هذا التحرك أو تحييده
أو مصادرته ،فالظاهرة ُمركّبة ما بين
إشكاليات وتراكمات الداخل ومصالح
دول وش��رك��ات ومجتمعات متق ّدمة
ألي تحرك لتنفذ مصالحها في
تتر ّبص ّ
الهدم والتغيير عبر طرح الشعارات.
وال تكتفي ه��ذه ال��دول بما يجري على
األرض بل تعمل على تسويق أفكارها
وشعاراتها إعالميا ً على أنها إنجاز
ثوري يمثل خطوة في اتجاه بناء دولة
وفق طروحات الديمقراطية واالستقالل،
لكن سرعان ما نكتشف أنّ هذه الدول
تستغ ّل هذه التحركات الزمنية وتطيل
األزم��ة إلى أن تنضج مواسم القطاف.
تلك الدول تستفيد من التخريب وضرب
البنى التحتية ومن الشرخ االجتماعي،
واأله ّم من ذلك كله أنها تنتظر أن يعود
عليها ذلك بأرباح كبيرة ،حين تدخل
من نافذة إعادة اإلعمار وإعادة هيكلية
االق��ت��ص��اد .وبالنسبة إل���ى س��وري��ة،
فرغم ك ّل المعاناة واآلالم التي م ّر بها
السوريون ،إال أ ّننا سنشهد المعركة
أي بعد أن
األبشع واألعنف في ما بعدّ ،
تهدأ البنادق والمعارك وتخبو النيران
وتدخل سورية مرحلة إعادة البناء.

{ رف��ع تنظيم «داع� ��ش» اإلرهابي
ش�ع��ار «دول��ة ال �ع��راق وال �ش��ام» أي أنه
يسعى إلى تحقيق ما عجزنا نحن عن
تحقيقه ،فما رأيك؟

ص��ن��ع لخلق ح��ال��ة من
ـ «داع����ش» ُ
الرعب في أكبر مساحة ممكنة سواء في
الشام أو في العراق وفي أي جغرافيا
يح ّل فيها« .داع���ش» ظ��اه��رة همجية
بالمصطلح السياسي الحديث ،وظاهرة
مسخ للتاريخ اإلسالمي وقراءة منحرفة
لإلسالم ،فهو عبارة عن مشروع موقت
أي وازع ،وال
وم��س��خ ي��د ّم��ر م��ن دون ّ
عالقة ل��ه ب��اإلس�لام كجوهر أو كدين.
هذا التنظيم قائم على فكر تكفيري ينكر
اآلخر في المذهب والدين والعرق .هناك
جهات تقود مثل هذه التنظيمات من وراء
ستار لتخلق حالة فوضى لكي تعود في
ما بعد على حصان أبيض مزيف .هذه
أي مجتمع ،ال
مرحلة ال يمكن أن تبني ّ
في سورية وال��ع��راق وال في ليبيا وال
في تونس وال في مصر ،ألنها تنطلق
من مفاهيم متخلفة ال تتوافق مع العصر
الحديث ،وهي ليست العبا ً أصيالً بل هي
مسخ يت ّم استغالله بشكل سيكولوجي
لخلق حالة من الذعر .إذن «داعش» ليس
مشروع مستقبل بل أداة ومرحلة تمهيد
لخلق بؤر وتقسيم المنطقة وخلق واقع
جديد« .دولة العراق والشام» عبارة عن
عنوان موقت ،وقد رفع التنظيم شعارا ً
جغرافيا ً م��ح�� ّدداً ،ولكن م��ا أن استق ّر
وسيطر على مواقع متداخلة جغرافيا ً
حتى وقفت ومنع ترويج ه��ذه الفكرة
بل انطلق إلى فكر آخر وأطلق تسمية

«الدولة اإلسالمية» التي تجاوزت هذه
الجغرافيا.

س ّمي
{ هل هي إعادة لمصطلح ما ُ
«الشرق األوسط الجديد»؟

ـ ه��ذا صحيح ،ه��ذه ه��ي «الفوضى
ال��خ�لاق��ة» ال��ت��ي ت��ح��دث��وا عنها ،وه��ذا
ه��و «ال��ش��رق األوس���ط ال��ج��دي��د» ال��ذي
يسعون إليه ،وه��و مشروع قائم على
المقسم ،ويستهدف سورية
تقسيم
ّ
وال��ع��راق وربما الحقا ً لبنان واألردن،
وإذا كانت هناك ب��داي��ة ل��دول��ة مدنية
ف��ي ال��ش��ام ،وب��داي��ة نهوض بمشروع
الدولة في العراق والتي تجمع إثنيات
وم��ذاه��ب ودي��ان��ات وثقافات متع ّددة،
فإنّ هذا المشروع ،ومن ورائه «داعش»،
هو العكس تماماً ،ويهدف إل��ى إقامة
تج ّمعات دينية وعرقية ،وق��د الحظنا
كيفية ترحيل أتباع ديانة معينة دون
أخرى ،وإذا استحال أو انتفى وجود دين
مغاير فيتح ّول إلى المذهب المغاير .إذا ً
الفكرة من وراء التقسيم هي استنزاف
واستهالك ك�� ّل اإلم��ك��ان��ات ،وتبقى في
النهاية مجموعة بؤر متخاصمة ودول
متقاتلة .دول ال تمتلك إال أن تكون فقط
إمارات أو تج ّمعات صغيرة ،ألنّ أسس
الدولة قد اضطربت فيها وبقيت فقط
مشروع طائفة أو مذهب .فكيف إذا كان
المشروع قائما ً على فكر تكفيري ال يجلب
إال النمطية وصورا ً ونسخا ً متك ّررة من
أي إبداع.
دون ّ

{ ف��ي رأي� ��ك ،ه��ل ت��ح��اول أوروب� ��ا
صياغة «سايكس ـ بيكو» جديدا ً لتحقيق
مصالحها االقتصادية؟

ـ تاريخ البشرية عبارة عن ك ّم هائل
س ّميت حضارية أو دينية،
من الحروب ُ
لكن هي في الحقيقة حروب بين دول تبدأ
صغيرة ثم تنتفخ وتصبح إمبراطوريات
فتتنافس وتحاول أن تسيطر على ك ّل
ما حولها .وقد أثبت التاريخ بعد هذه
الحروب أنّ دورة الم ّد تبدأ في التراجع
حتى تصل إلى نهاية االستقرار ،أي أنّ
الفيضانات قد تغرق مساحات هائلة
م��ن األراض���ي لكن ف��ي نهاية المطاف
ت��ت��راج��ع ال��م��ي��اه وت��ن��ح��س��ر .ت��راج��ع
ه��ذه اإلمبراطوريات العسكرية يكون
ع��ادة نتيجة ضعفها البنيوي وتراكم
السنوات ،لكن بعد فترة من الزمن تبدأ
الدول بالنهوض من سباتها وتعيد بناء
نفسها وتستق ّر .سورية التي تع ّرضت
طيلة أربعة قرون للغارات العثمانية
ينطبق عليها ذل��ك ،وسرعان ما بدأت
هذه اإلمبراطورية تنهار بعد قرون من
الزخم والقوة العسكرية واالمتداد ،لكن
بطبيعة الحال ب��دأت تعتبرها مظاهر
ضعف وارتخاء ،وبالتالي بدأت الدول
والشعوب المغايرة تنهض وتستيقظ،
أم��ا ال��م��أس��اة ف��ي م��ا ه��و عليه الوضع
حاليا ً أنّ اإلمبراطوريات التي أخذت
ه��ذه األوط���ان واستعمرتها وفتحتها
وس��ي��ط��رت عليها ألط��م��اع اقتصادية
لتمويل صناديقها ،بقيت كما هي،
وحاولت بعض الكولونيات األوروبية
أن تعيد ترتيبها ،وهناك نجد بذور ما
وصلنا إليه اليوم من تقسيم وتمزيق،
والشرخ الذي بدأ حقيقة بـ»سايكس ـ
بيكو» ،هذا المخطط الخبيث لتقسيم
سورية الطبيعية إلى كيانات ،وقد عانت
سورية من نتائج هذا العقد الشيطاني
بين بريطانيا وفرنسا باقتسامهما هذه
األرض وما عليها وما فيها اليوم بعد
عقود من االستقالل ،وألنّ هذه الشعوب
ل��م تستطع أن تبني م��ف��ه��وم ال��دول��ة
الحديثة ول��م تستطع أن تتواصل مع
طموحات الشعوب ببناء تص ّور مشترك
بالح ّد األدنى.

{ ه��ل تعني أنّ ه�ن��اك ات�ج��اه�ا ً نحو
تقسيم المنطقة على أسس إثنية؟

ـ إنّ م��ا ُيس ّمى ب��االت��ح��اد األوروب���ي
حاليا ً هو عبارة عن اتحاد ق��ا ّري بين
دول أوروب��ي��ة م��ت��ع�� ّددة بعد عشرات
ال���ح���روب ب��ي��ن��ه��ا ،وآخ���ره���ا ال��ح��رب��ان
العالميتان .إنّ شعوب هذه الدول تتكلّم
بلغات متباينة مختلفة بين ألمانية
وسكسونية والتينية ،لكنها رغم ذلك
استطاعت في منتصف الخمسينات أن
تطلق «السوق األوروب��ي��ة المشتركة»
وتوحيد الدول التي كانت في الماضي
متقاتلة ومتصارعة ،بينما لم نستطع
في بالد الشام رغم أننا استقلّينا عن تلك
ال��دول في منتصف األربعينات إنشاء
أي ظاهرة توحيد ،وبالتالي استطاع
ّ
ال��خ��ارج االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ش��رخ ومن
عجز اإلنسان السوري ،فجزّأت الوطن
للحفاظ على مكاسبها االقتصادية
والسياسية والعسكرية وسيطرت على
ث��روات��ه لتغذية مصانعها وإنتاجها
ومعاملها بالمواد األساسية الموجودة
بوفرة في بالدنا.

{ هل ستتمكن سورية من التغلب
على هذا المخطط؟

ـ استطاع الجيش السوري والمقاومة
الشعبية والمواطنون أن يفسدوا ك ّل
المشاريع واألط��م��اع ،وس��وف تتمكن
سورية من استعادة نفسها باالكتفاء
الذاتي ،وهي التي تع ّد من الدول القليلة
التي استطاعت أن تكفي نفسها بنفسها،
فاالستقالل االق��ت��ص��ادي ك��ان س�� ّر قوة
الدولة السورية وصالبة مواقفها ولو
أي بلد آخر
أنّ ما تع ّرضت له حصل في ّ
النهار تماماً.

{ ه ��ل ي �م �ك��ن أن ي �ص �ب��ح تقسيم
سورية أمرا ً واقعاً؟

تاريخ سورية القريب يذكر اجتياحات
ك��ان��ت أس���وأ م��ن ذل���ك ب��ك��ث��ي��ر ،نسمع
بهوالكو وتيمورلنك ،و»داع���ش» يكاد
يكون ص��ورة لما عاشته سورية ،لكنّ
هذه الحروب القاتلة انتهت واستعادت
س���وري���ة ح��ي��وي��ت��ه��ا ون���ه���ض ط��ائ��ر
الفينيق من الرماد .سورية الجغرافيا
والتاريخ ال تستطيع أن تتح ّمل هذه
التجزئة المصطنعة ألنها بيئة واحدة
وه��ذه البيئة تحتضن ك ّل هذا التفاعل
االجتماعي والثقافي والسياسي الذي
يؤ ّمن زخما ً للمستقبل وإنْ كان يعتريه
بعض الفتور .سورية والشعب السوري
قصرا في العصر الحديث عن األخذ
ربما ّ
بمق ّومات بناء النهضة الحقيقية التي
دعا إليها عدد من المفكرين ،وخصوصا ً
الزعيم أن��ط��ون س��ع��اده ال��ذي ل��و أُخ��ذ
ببعض ما قاله كمفكر وعالم اجتماع
أي بعد
وفيلسوف وباني نهضة من دون ّ
أيديولوجي حزبي مباشر لكانت سورية
خ�لاف م��ا ه��ي عليه .ل��و أُخ���ذ بمقولة
امتداد الحياة والشعب الواحد ،وإنْ كنا
في كيانات متعددة ،لحققنا ما حققته
وفعلنا
أوروب���ا وأزل��ن��ا ه��ذه الكيانات
ّ
دورة االقتصاد بشكلها الطبيعي من
أي توجه مصطنع ،وبنينا صناعة
دون ّ
مدنية قد تصل إلى صناعة عسكرية،
وبالتالي بناء دول��ة قوية تعتمد على
نفسها وخبرات أبنائها .لدينا رأس مال
وم��وارد خام وأي��د عاملة وخبراء .هذا
التن ّوع كان كفيالً بأن ينهي هذا المخاض
ويخلق قوة يكون لها تأثير على مستوى
اإلقليم ،ليستطيع مواجهة ك ّل التحديات
اإلقليمية الموجودة ،وبطبيعة الحال
عندما تكون قويا ً في هذا اإلقليم ستكون
قادرا ً على مواجهة القوى الدولية ،وإنْ
استطاع السوريون الوصول إلى هذه
المعادلة سوف يضمنون مستقبل البالد،
بعد أن نصل إلى مرحلة االستقرار ووقف
إطالق النار.

{ ه��ل ال��دول��ة المدنية كفيلة ببناء
مجتمعنا وتقدّمه واستقالله؟

مبدأ فصل القانون يجب أن يكون
فاعالً ومراقبا ً على ك ّل جهة .الفصل بين
السلطات مبدأ ديمقراطي سليم يحفظ
ح��ق��وق ال��م��راق��ب��ة ،سلطة تشريعية
مستقلة وس��ل��ط��ة تنفيذية وسلطة
قانونية .هذا االحترام يؤ ّدي إلى احترام
قانون مدني .سورية المدنية تستطيع
أن تحترم ك�� ّل ه��ذا النتاج في صيغة
إبداع جديدة ،هذه الصيغة تكون قائمة
على احترام حقوق اإلنسان في اإليمان
والقناعة والرأي الشخصي في التعبير
خ��ط��ي��ا ً وش��ف��ه��ي��ا ً وح��ق��ه ف��ي التظاهر
واالنتماء إلى األح��زاب .هذه الحقوق
ت��ق��وى ببناء دول��ة ديمقراطية ليس
على منهج وأس��اس طائفي أو مذهبي
أو عرقي ،وأي ح ّل أو تحرك مستقبلي
س��وف ي��ك��ون ع��ل��ى أي���دي السوريين
وبإرادتهم ومهما كانت نوايا األطراف
الخارجية القريبة والبعيدة ،بمجرد
أن تشارك في القرارات داخل سورية
أص��ب��ح��ت اللعبة م��ت��زع��زع��ة وت��رك��ت
المجال للتدخالت .الح ّل الطبيعي أن
يجتمع ك ّل السوريين وأن يتحاوروا
ويتوافقوا على صيغة مشتركة .في
علم السياسة ال يمكن أن تربح ك ّل شيء
وتحجب اآلخر .العمل السياسي يجب
أن يت ّم وف��ق رؤي��ة مشتركة لحماية
االستقرار وتحصينه ،والمرحلة المقبلة
ستكون مرحلة ب��ن��اء م�لام��ح ال��دول��ة
الجديدة وهذا النهج عبارة عن سلسلة
مراحل تلحظ تحرك اإلنسان السوري،
ولكن من دون تدخالت وضغوطات.

{ ولكن هناك جهات ال تزال تع ّول
على ق��وى خ��ارج�ي��ة ،أال ُيعيق ذل��ك أو
ي��ؤخ��ر ال��وص��ول إل��ى ن�ه��اي��ات مقبولة
قريباً؟

ـ عندما نرفض المال القذر الذي سوف
يتحكّم بنا وبقرارنا إذا ً نحن في مشروع
وط��ن وح���وار ،عندها ي��ك��ون التوافق
السياسي ممكناً ،وه��ذا ال��وط��ن يمكن
أن ُيعاد بناؤه بشكل قوي وحضاري
إذا اعتمد على فصل السلطات وإعطاء
الحريات العامة ضمن مفهوم بناء دولة
مدنية تفصل الدين عن الدولة بحيث
تحفظ وت��ح��ت��رم ك�� ّل األدي���ان وال���رؤى
واالجتهادات الدينية المتن ّوعة.
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