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وحدة المعارضة السورية

حماية للحراك أم ثورة مضادة؟
عمر حصني*

امل �س�ت �ق �ل��ة ف ��ي أش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة م ��ا ي �ن��اه��ز امل �ل �ي��ون
ون �ص��ف امل �ل �ي��ون .وه �ن��ا ت�ك�م��ن ع �ق��دة ال�س�ي��رورة
ّ
ال �ث��وري��ة ال �ت��ي ن�ح��ن ف��ي ص ��دده ��ا :ف ��إن ال�ح��رك��ة
العمالية التي ّ
ّ
مهدت نضاالت نسائها ورجالها
للثورتني في تونس ومصر ،ولعبت فيهما دورًا
حاسمًا ،قد غابت تمامًا عن املسرح االنتخابي.
غابت عنه ّ
ماديًا ،إذ ال تحوز على تمثيل سياسي
ول ��م ت �خ��ض ب��ال �ت��ال��ي ف��ي امل �ع��رك��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة،
ّ
ّ
التقدمية الوحيدة التي تتمتع
بينما هي القوة
ب�ج��ذور شعبية وام�ت��داد وطني تجعلها ق��ادرة
ّ
ع�ل��ى ال�ت�غ��ل��ب ع�ل��ى األح ��زاب امل�ح��اف�ظ��ة واح�ت�لال
م ��رك ��ز ال � �ص � ��دارة ف ��ي ق� �ي ��ادة ال �ت �غ �ي �ي��ر ال� �ث ��وري
املنشود .وغابت عنه سياسيًا ،إذ ك��ادت القوى
ال�ت��ي هيمنت على املشهد االنتخابي تتجاهل
مشاكل الطبقة العاملة ومطالبها ،وقد أحالتها
الى مرتبة ثانوية جدًا في أحسن الحاالت.
وينطبق األم��ر ذات��ه على ال�ح��راك الشبابي ،ذي
امل �ش��ارك��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة امل �ل �ح��وظ��ة ،ال� ��ذي ك ��ان هو
امل �ب��ادر ف��ي إط�ل�اق االن �ت �ف��اض��ات وال� �ث ��ورات وال
ي��زال يقف ف��ي طليعتها ف��ي ك��ل م�ك��ان ،وق��د كاد
يغيب تمامًا ه��و أي�ض��ًا ع��ن امل�س��رح االنتخابي.
ٌ
تشكيالت سياسية
فهيمنت على ه��ذا ا ٌمل�س��رح ّ
ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا رج� ��ال م �س��ن��ون وت �ن ��ادي بنظام
ّ
متزمت وثقافة تجهيلية ظالمية أبعد
أخالقي
ّ
م��ا يكونان ع��ن تطلعات الغالبية الساحقة من
شبيبة الحراك الثوري.
وباختصار ،فنحن نقف أم��ام فصام اجتماعي
تاريخي بني طبيعة القوى التي ّ
مهدت للحراك
ال � �ث ��وري وب � � ��ادرت ال� ��ى ت �ف �ج �ي��ره ودف� �ع ��ت ن�ح��و
ت�ج��ذي��ره ف��ي ات �ج��اه تكنيس م��ؤس�س��ات النظام
القديم ،م��ن جهة ،وطبيعة ال�ق��وى التي هيمنت
على املشهد االنتخابي وف��ازت بغالبية مقاعد
ال�ت�م�ث�ي��ل ال �ب��رمل��ان��ي ،م��ن ال�ج�ه��ة األخ � ��رى ،وه��ي
ق ��وى ال�ت�ح�ق��ت ج�م�ي�ع��ًا ب��رك��اب ال �ح��راك ال �ث��وري
بعد انطالقه ،ب��ل بعد انتقادها للذين أطلقوه.
وه��و ف�ص� ٌ
�ام ب�ين طبيعة امل�ش��اك��ل العميقة التي
نجم عنها االنفجار الثوري والتي يعاني منها
ّ
ّ
واملهمشون والنساء والشبان ،من جهة،
العمال
ّ
وبني القوى التي تتصدر اآلن املشهد السياسي
وال �ت��ي ت �ح��اول اخ �ت��زال امل�ع��رك��ة ال ��ى ص ��راع بني
«ال�ع�ل�م��ان�ي��ة» و«اإل ّس �ل��ام» ال ��ذي ت� ّ�دع��ي تمثيله،
والذي ّ
تقدمه على انه «الحل» ،وهي بذلك ّ
تكرس
ص� ّ�ح��ة امل �ق��ول��ة ال �ت��ي ان �ت �ق��دت اس �ت �خ��دام ال��دي��ن
أف �ي��ون��ًا ل�ل�ش�ع��ب إلل �ه��ائ��ه ع��ن م��واج �ه��ة امل�ش��اك��ل
األساسية التي يعاني منها.
ّ
وطاملا لم يتم تخطي الفصام املذكور ،وذلك يكون
في املقام األول من خالل بناء التمثيل السياسي
للحركة ّ
العمالية ودخولها املعترك االنتخابي
ً
وصوال الى سدة الحكم بالتحالف مع تشكيالت
ّ
التنظيم ال��ذات��ي النسائي والشبابي املستقلة،
ّ
ّ
ف ��إن أس �ب��اب االن�ف�ج��ار ال �ث��وري ل��ن تضمحل بل
س��وف تتفاقم ،بما يضمن أن ت�ك��ون ال�س�ي��رورة
الثورية التي انطلقت شرارتها األولى من سيدي
ب ��وزي ��د ف ��ي  17ك ��ان ��ون االول/دي� �س� �م� �ب ��ر 2010
سيرورة طويلة األمد حقًا.
* أستاذ في معهد الدراسات ُالشرقية واألفريقية في
جامعة لندن (نص مداخلة ق ّدمت في مدينة سيدي
بوزيد التونسية بدعوة من «لجنة االحتفال بالذكرى
األولى لثورة  17ديسمبر )»2010

«ال �ح��راك الشعبي ف��ي س��وري��ا ح ��راك سياسي
بامتياز ال يرتبط أساسه بالواقع االقتصادي
االج� �ت� �م ��اع ��ي وال� � �ظ � ��روف امل �ع �ي �ش �ي��ة ل�ل�ش�ع��ب
ال� � �س � ��وري« .»..امل� �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة م �ع��ارض��ة
م �ش��رذم��ة وم�ن�ق�س�م��ة وه � ��ذا م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا غير
ق��ادرة على إسقاط النظام» .مقولتان ما انفك
س�ي��اس�ي��ون ،غ��رب�ي��ون وإق�ل�ي�م�ي��ون وم�ح�ل�ي��ون،
يرددونهما منذ بدء الحراك الشعبي السوري
في آذار  ،2011ويتلقفهما جزء كبير من فضاء
اإلع �ل��ام امل �ح �ل��ي وغ �ي��ر امل �ح �ل��ي ،ك �م��واد يظهر
ف �ي �ه��ا اإلع�ل�ام� �ي ��ون «ح �ن �ك��ة وس �ب �ق��ًا اع�لام �ي��ًا»
ف � ��ري � �دًا ي �س �ت �س �ه �ل��ون وي� �ت� �ج ��اه� �ل ��ون ع �ب��ره��ا
ت �ع �ق �ي��دات ال ��وض ��ع ال � �س� ��وري ،ب�ع�م�ل �ي��ة ف�ص��ل
قسري بني الوطني واالقتصادي ــ االجتماعي
ً
وال��دي �م��وق��راط��ي ،م�ت�ن��اس�ين (ج �ه�ل�ا أو ع �م �دًا)
تاريخ سوريا ،وجدلية ترابط القضايا الثالث.
ل��م ي�ك��ن ت�ك� ّ�ون ال�ت�ي��ارات السياسية الرئيسية
ف��ي س��وري��ا (امل��ارك �س��ي ،اإلس�ل�ام ��ي وال �ق��وم��ي
ب �ت �ن��وي �ع��ات��ه) ف� ��ي ال �ن �ص��ف األول م� ��ن ال �ق��رن
ال� �ع� �ش ��ري ��ن م� �ح ��ض ص� ��دف� ��ة .ف� �ق ��د ك ��ان ��ت ت�ل��ك
املرحلة مرحلة تحرر وطني ينجز على أرضية
م �ق��اوم��ات ال �ش �ع��وب م ��ن ج �ه��ة ،وم� �ي ��زان ق��وى
عاملي من جهة ثانية ،نمت في رحمها وبشكل
طبيعي معركة ال �ص��راع الطبقي االجتماعي.
وكان لكل من تلك التيارات برنامجها الوطني
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي ـ� � �ـ االج � �ت � �م� ��اع� ��ي وال� �س� �ي ��اس ��ي
ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة .وك��ان��ت ت�ل��ك ال� �ت� �ي ��ارات/األح ��زاب/
البنى التنظيمية ،ببرامجها وأدائ�ه��ا تطابق
مصالح من تمثل اجتماعيًا.
مع مرحلة ما بعد االستقالل وب��داي��ة النصف
ال �ث��ان��ي م ��ن ال �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن ،وص �ل��ت ط�لائ��ع
ال �ت �ي��ار ال �ق��وم��ي ل�ل�س�ل�ط��ة ن�ت�ي�ج��ة ل �ت �غ� ّ�ي��ر في
موازين القوى مشتق من ّ
تغير موازين القوى
العاملية ،كان من نتائجه ضرب نواة التصنيع
ف��ي امل��دن الكبرى ،مما قطع الطريق على حلم

على أي ملف ستتوحد
المعارضات السورية :الوطني
أم االقتصادي االجتماعي
أم الديموقراطي؟
البرجوازية التقليدية في السلطة وأكمل مهمة
رب �ط �ه��ا م��ع ال �غ��رب (خ��اص��ة م��ع امل �ن �ط��ق ال��ذي
نفذت به عمليات التأميم) ،وهي العملية التي
بدأها املستعمر قبل جالئه عن سوريا .هكذا،
سقطت صفة الوطنية عن تلك البرجوازية وإلى
غ�ي��ر رج�ع��ة (وال يفيد ه�ن��ا ال �ت �ك��رار الببغائي
ل�ك�ث�ي��ر م ��ن م �ن �ظ��ري ال �ي �س��ار ال �ت��ائ��ب/امل��راه��ق
ف��ي تعويلهم على م�ش��روع ب��رج��وازي��ة وطنية
مفترضة خاصة في ظروف سوريا الحالية).
ك��ان ال�ش�ي��وع�ي��ون أي �ض��ًا م��ن ع ��داد ال�خ��اس��ري��ن
ع �ن��دم��ا رف � �ض� ��وا وف� �ش� �ل ��وا وأض � ��اع � ��وا ف��رص��ة
ت�س�ل��م ال�س�ل�ط��ة وت�ح�ق�ي��ق ب��رن��ام�ج�ه��م .م��ع ب��دء
التأميم واإلص�ل�اح ال��زراع��ي (بغض النظر عن
نسبه وج� ّ
�دي �ت��ه) ب ��دأت ق��اع��دت�ه��م االجتماعية
ب��ال �ن��زوح واالن �ف �ض��اض ع �ن �ه��م .أدى ذل ��ك إل��ى
ح��ال��ة ان ��زي ��اح ب�ي�ن ال �ب �ن��ى ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وواق ��ع
التمثيل االج�ت�م��اع��ي ،األم ��ر ال ��ذي اح �ت��اج إل��ى
وق ��ت ل�ك��ي ي�ص�ب��ح ظ��اه �رًا ،وك��ذل��ك ان �ت �ق��ال في
القواعد االجتماعية ألح��زاب ،وحلولها قاعدة
ج �م��اه �ي��ري��ة ألح� � � ��زاب أخ� � � ��رى ،ون � �ش� ��وء ح��ال��ة
تناقض بني البرامج املعلنة وادع��اء التمثيل،
وبني النتائج في الواقع الفعلي.

النظام السوري وقائمتا الشرعية
استند النظام ال�س��وري تاريخيًا في شرعيته
إل� ��ى ق��ائ �م �ت�ي�ن :ال �ق �ض �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ج��ام �ع��ة،
ون � �س ��ب ن� �م ��و اق � �ت � �ص� ��ادي م �ع �ق��ول��ة م �ت��راف �ق��ة
م � ��ع ال� �ح ��د األدن � � ��ى ال� � �ض � ��روري م ��ن امل �ك��اس��ب
االقتصادية االجتماعية (ق�ط��اع ع��ام ـ�ـ صحة ــ
تعليم )...كانت معدالتها تتناقص بالتدريج
ّ
على حساب تخلي النظام عن قائمته الثالثة:
القضية الديموقراطية وال�ح��ري��ات السياسية
مل��ن ي��دع��ي تمثيل مصالحهم (ع �م��ال ف�لاح��ون
مثقفون ث��وري��ون ،)...مما أسس لغياب الرقابة
واملحاسبة وارت �ف��اع م�ع��دالت الفساد والنهب
ّ
بسرعة ،م��ؤك�دًا حقيقة أن م��ا حكم س��وري��ا هو
رأسمالية دولة متخلفة تعلن االشتراكية.
وب �ع��د ص� ��دور ق��ان��ون االس �ت �ث �م��ار رق ��م  10في

 ،1991أصبح لرؤوس األموال تسهيالت وحرية
ح��رك��ة ل��م يسبق لها مثيل ،فحدثت ط�ف��رة في
الصناعة .هكذا ،أصبح األخ��وان ،وبعد الغزوة
األول � ��ى ف��ي ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ف��ي وض �ع �ي��ة ه��زي�م��ة
ع �س �ك��ري��ة ،ول� �ك ��ن (ول �ل �م� �ف ��ارق ��ة) ف ��ي وض�ع�ي��ة
انتصار برنامج اقتصادي يبشر بعودة أمجاد
البرجوازية التقليدية ،لكن هذه املرة مع إطاللة
رؤوس أموال الفساد من مراكز الفساد الكبرى
داخ��ل النظام ودخولها عالم البزنس ورج��ال
األع � �م ��ال ،واالن� �ت� �ق ��ال إل ��ى م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة من
التنافس على الثروة والنفوذ.

ما بعد سقوط بغداد ،ما قبل انتصار تموز
بعد احتالل العراق في  2003وتصاعد الضغط
ع�ل��ى س��وري��ا ،ت � ّ�وج ه��ذا ال �ع��ام ب��إع�لان حكومة
يرأسها ناجي عطري ،يتبعه املستشار عبد الله
ال��دردري (صديق السعودية وتركيا واملجتمع
الدولي بحسب «وول ستريت جورنال») وهو
م �ه �ن��دس س �ي��اس��ات ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة ال �ج��دي��دة في
س��وري��ا .س�ي��اس��ات ض��رب ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��اد
اإلن �ت��اج��ي وخ �ص �خ �ص��ة ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام تحت
مسمى اس�ت�ث�م��اره ،ورف ��ع ال��دع��م ع��ن مشتقات
النفط تحت مسمى إيصاله ملستحقيه .كانت
س� �ي ��اس ��ات اإلف � �ق � ��ار وال �ت �ه �م �ي ��ش ،وال� �ش ��راك ��ة
األوروب� �ي ��ة م��ع «ال �ص��دي��ق» ج��اك ش �ي��راك ال��ذي
سيكون وراء القرار  1559بعد اغتيال الحريري.
س � �ن� ��وات ع� � � � ّ�دة ،ت �ن �ت �ه��ي ب ��ان �ت �ص ��ار ت��اري �خ��ي
للمقاومة في تموز .2006
ً
أنتجت تلك مرحلة حراكًا سياسيًا غاب طويال
عن سوريا تظهر فيه ثالث محطات مهمة:
 -1انعقاد املؤتمر القطري العاشر لحزب البعث
وتبنيه «اقتصاد السوق االجتماعي»،
 -2إع �ل ��ان دم� �ش ��ق «امل � � �ع � ��ارض» ال� � ��ذي ي�ط�ل��ب
تغييرًا ديموقراطيًا دون أي إش��ارة ف��ي بيانه
إل��ى امل�ش��روع األم�ي��رك��ي ـ�ـ الصهيوني وظ��روف
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة وال� �ض� �غ ��ط ع �ل ��ى س ��وري ��ا.
ويؤيد اإلع�لان الليبرالية االقتصادية (نسخة
ال � � � ��دردري) ب��وص �ف �ه��ا ظ ��اه ��رة س �ت �ن �ت��ج ح�ت�م��ًا
ً
ليبرالية سياسية ،متناسيًا (ج�ه�لا أو عمدًا)
ّ
أن الليبرالية الجديدة أنتجت أش��د سياسات
اإلفقار والقمع والحكم العسكري في كل مكان
ّ
جربت فيه ،لكون ال�ظ��روف الحالية خ��ارج كل
الشروط التاريخية لثورات أوروبا البرجوازية
ال �ت ��ي أن �ت �ج��ت ل �ي �ب��رال �ي��ة س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ش��رط
تاريخي انتهىّ .
تكون إع�لان دمشق من حزب
ال�ت�ج�م��ع ال��وط �ن��ي ال��دي �م��وق��راط��ي (ح �س��ن عبد
العظيم) وع��دد من األح��زاب الكردية واألح��زاب
الطائفية واألطياف اليسارية التائبة ،ولجان
م�ج�ت�م��ع م��دن��ي وح �ق��وق إن �س��ان وش�خ�ص�ي��ات
ل�ي�ب��رال�ي��ة وإس�لام �ي��ة وي �س��اري��ة م�ن�ه��م ميشيل
كيلو وعبد ال��رزاق عيد ،في «فولكلور» تكتمل
فيه عناصر «الوحدة الوطنية» .وأيدت حركة
األخ ��وان املسلمني (ال�ب�ي��ان��ون��ي) إع�ل�ان دمشق
ب�ش�ك��ل ك��ام��ل م��ع أخ �ب��ار ع��ن ان�ض�م��ام�ه��ا إل�ي��ه
ث��م ال �خ��روج واالن �ض �م��ام إل��ى ج�ب�ه��ة ال�خ�لاص
الوطني مع عبد الحليم خدام.
 -3ظ �ه��ور ت �ي��ار م� �ع ��ارض ت �ح��ت اس� ��م ال�ل�ج�ن��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� ��وح� ��دة ال �ش �ي��وع �ي�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن،
سوف يدعو الحقًا إلى إسقاط حكومة عطري
وف��ري�ق�ه��ا االق �ت �ص��ادي وس�ي��اس��ات�ه��ا ،وإس�ق��اط
مراكز الفساد بوصفها «بوابات عبور العدوان
ال � �خ� ��ارج� ��ي» وإط � �ل ��اق ال� �ح ��ري ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
وإع�ل�ان املقاومة الشاملة للمشروع األميركي
ـ� �ـ ال �ص �ه �ي��ون��ي م� � ��رورًا ب �ف �ت��ح ج �ب �ه��ة ال �ج ��والن
باملقاومة الشعبية وال��دع��وة إل��ى ح��وار وطني
ب ��دأت خ �ط��وات��ه ال�خ�ج��ول��ة ف�ي�م��ا ع ��رف مؤتمر
البالزا  1و .2وهو تنظيم مر كثير من ك��وادره
الشابة على سجون تلك السنوات.

البرجوازية التقليدية والبحث عن الحزب
أع �ط��ت ظ ��روف ال�ض�غ��ط ال �ش��دي��د ع�ل��ى س��وري��ا
البرجوازية التقليدية فرصة توسيع نفوذها
وح �ص �ت �ه��ا م ��ن ال� �ث ��روة ث ��م ال �س �ل �ط��ة ،وظ �ه��رت
ّ
امللحة إل��ى أداة تنفيذ ذل��ك البرنامج
الحاجة
(امل� � �ع � ��ادل ال� �س� �ي ��اس ��ي/ال� �ح ��زب) ال � � ��ذي ي�م�ث��ل
مصالحها االجتماعية ،ووج��دت نفسها أمام
ثالثة خ�ي��ارات .األول ،تأسيس ح��زب سياسي
جديد ،وهو خيار اصطدم باملستوى املنخفض
ل�ل�ح��ري��ات أس��اس��ًا ،ومحكوميتها بالبرنامج
ال��زم �ن��ي مل� �ش ��روع «ال � �ش ��رق األوس� � ��ط ال �ك �ب �ي��ر»
امل �ح �ك��وم أس��اس��ًا ب �ظ��روف األزم� ��ة ال��رأس�م��ال�ي��ة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة .ال � �ث� ��ان� ��ي ،ل� � � ّ�ي ع� �ن ��ق ح� � ��زب ال �ب �ع��ث
وتحويله إل��ى ح��زب ل�ي�ب��رال��ي ،وه��و خ�ي��ار بدأ
بصيغة اقتصاد ال�س��وق االجتماعي وتراجع
دور ال ��دول ��ة .وه ��ي ع�م�ل�ي��ة ل��م ت �ت��م ب��امل�س�ت��وى

الكافي بسبب مقاومة موضوعية شديدة من
املتضررين داخ��ل النظام واملجتمع ،وتنافس
ب�ي�ن م��راك��ز ال �ف �س��اد وال �ب��رج��وازي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة.
ال �ث��ال��ث ،إح �ي��اء ال �ص��دي��ق ال �ق��دي��م «ح ��زب ك�ب��ار
تجار حلب وحماه» .حزب يتبنى في برنامجه
ال �ل �ي �ب ��رال �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وح� �م ��اي ��ة امل �ل �ك �ي��ة
ال �خ��اص��ة ،وال �ع�ل�اق��ات «امل �م� ّ�ي��زة» م��ع ال �خ��ارج.
هكذا دعمت البرجوازية إعالن دمشق ودعمت
إل�ح��اق اإلخ ��وان املسلمني ب��ه ،ب��اإلض��اف��ة طبعًا
إلى باقي عناصر الفولكلور (ليبراليون صف
ثان ــ يسار تائب ــ قومي عربي تائب )...ثم والدة
الشقيق األصغر ،إعالن دمشق ــ بيروت.
وأخ �ي �رًا ،إن �ش��اء امل�ج�ل��س «ال��وط �ن��ي» ال �س��وري،
بتركيب أس��اس��ي م��ن االخ� ��وان ورم ��وز سابقة
م��ن ال�ن�ظ��ام ،ورئيسه امل�ع�ج��زة ،ب��ره��ان غليون،
بزواج عرفي لم يكن إشهاره ممكنًا في الداخل
السوري.
ي ��رف ��ع امل �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ش � �ع� ��ارًا أوح � � ��د ،ه��و
«إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام» ،وي �خ��رج ال�ب�ي��ان��ون��ي علينا
ع �ب��ر ال �ق �ن��اة ال �ث��ان �ي��ة «اإلس � ّ�رائ �ي �ل �ي ��ة» إلع�ل�ان
م��واق �ف��ه .ي�ع�ل��ن «ال��رئ �ي��س» أن ��ه سيعيد النظر
بالعالقات م��ع إي��ران وح��زب ال�ل��ه ،وسيفاوض
الكيان الصهيوني بخصوص الجوالن املحتل،
وي �ق��دم خ�ط�ت��ه ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ك�ل�ي�ن�ت��ون .يستمر
املجلس ف��ي ع��دم إع�ل�ان برنامجه االقتصادي
االج �ت �م��اع��ي وال� � ��ذي ه ��و م ��ن ب� ��اب امل �ص��ادف��ة،
برنامج العطري ــ ال��دردري ــ األخ��وان املسلمني
ــ البرجوازية التقليدية ــ البنك الدولي ،نفسه.
قبل ي��وم واح��د م��ن عقد ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري في
دم�ش��ق ح��ول ال �ح��وار ال��وط�ن��ي ،يعلن تأسيس
ائتالف معارض جديد باسم «الجبهة الشعبية
للتغيير والتحرير» يطلقه أصحابه م��ن أم��ام
ت �م �ث��ال ص�ل��اح ال ��دي ��ن األي� ��وب� ��ي ،و«ل� �ي ��س م��ن
الفنادق» ،كما قال قدري جميل ،احد املؤسسني.
تألفت الجبهة املعارضة م��ن اللجنة الوطنية
ل��وح��دة ال�ش�ي��وع�ي�ين ال �س��وري�ين (ح ��زب اإلرادة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ح��ال �ي��ًا) وال �ح ��زب ال� �س ��وري ال�ق��وم��ي
االجتماعي ــ االنتفاضة ،وعدد كبير من لجان
ق�ي��ادات الحركة الشعبية السلمية (تجد على
ي��وت �ي��وب م��ؤت �م �رًا ص �ح��اف �ي��ًا ي�ع�ت�ب��ر ال �ظ �ه��ور
ال�ع�ل�ن��ي األول ل �ه��ا ،ت�ج��اه�ل�ت��ه وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
الصديقة والعدوة) ،باإلضافة الى عدد هام من
الشخصيات السياسية والعمالية والعلمية.
شاركت «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير»
ف ��ي ال� �ح ��راك ال �ش �ع �ب��ي ال �س �ل �م��ي م �ن��ذ ال �ب��داي��ة،
وقدمت ع��ددًا من الشهداء واملعتقلني .لخصت
ب��رن��ام �ج �ه��ا ب��دع��م ال� �ح ��راك ال �ش �ع �ب��ي ال�س�ل�م��ي
امل �ط��ال��ب ب��ال �ت �غ �ي �ي��ر ال��وط �ن��ي ال��دي �م��وق��راط��ي
ال�ج��ذري وال�ش��ام��ل تحت شعار «الشعب يريد
نظامًا جديدًا» ،مضمونه إع��ادة توزيع الثروة
ب�ين األغ�ن�ي��اء وال�ف�ق��راء ،ووض��ع دس�ت��ور جديد
وق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات يعتمد النسبية وال��دائ��رة
ال ��واح ��دة ،ورب ��ط ال�ت�غ�ي�ي��ر ب��ال�ق�ض�ي��ة الوطنية
ع� �ب ��ر رف� � ��ض أي ت� ��دخ� ��ل خ � ��ارج � ��ي ودع� � � ��م ك��ل
أشكال املقاومة ،والدعوة إلى وقف كل أشكال
امل�ف��اوض��ات م��ع ال�ع��دو الصهيوني الستعادة
ال�ج��والن املحتل ب��امل�ق��اوم��ة .الجبهة ه��ي مثال
ع �ل��ى م �ع��ارض��ة أخ� ��رى ف ��ي س ��وري ��ا .م�ع��ارض��ة
تختلف عن املعارضات األخرى.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت�ب�ق��ى ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال��وط�ن��ي
مترددة بشأن موقفها من الخارج ومعارضته
ّ
(مجلس اسطنبول) .فهي اعتقدت أن التدخل
ال �ع �س �ك��ري ح �ت �م��ي ،وب��ال �ت��ال��ي ت� �ح ��اول ح�ج��ز
م��وط��ئ ق ��دم ّل �ه��ا ف��ي م��رح �ل��ة م��ا ب �ع��د ال �ن �ظ��ام،
فيما يبدو أنها اليوم في حالة ارتباك شديد،
وتنتظر نتائج «املباراة» بني املجلس الوطني
و«ال �ج �ب �ه ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ل �ل �ت �غ �ي �ي��ر وال �ت �ح��ري��ر»
واتجاه ّ
تغير موازين القوى!
وج ��د ال �ح��راك ال�ش�ع�ب��ي ف��ي س��وري��ا ن�ف�س��ه بال
قيادات ،واألحزاب السياسية وجدت نفسها بال
قواعد جماهيرية! يعيد ال�ح��راك الشعبي ،في
عملية يومية معقدة ،التطابق بني االجتماعي
الطبقي وامل��وق��ف ال��وط�ن��ي ،وبالتالي التمثيل
ال�س�ي��اس��ي ،األم��ر ال��ذي أص�ب��ح واض�ح��ًا بجالء
من خالل مواقف جميع األطراف.
أم� ��ام ت��اري��خ ال �ح��رك��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي س��وري��ا،
وب ��رام ��ج امل� �ع ��ارض ��ات ت��اري �خ��ًا وح ��اض � �رًا :هل
ي��وج��د م��ا ي� ّ
�وح��د امل �ع��ارض��ات ال �س��وري��ة؟ على
أي م �ل��ف س �ت �ت��وح��د :ال��وط �ن��ي أم االق �ت �ص��ادي
االجتماعي أم الديموقراطي؟ وه��ل كانت تلك
امل�ل�ف��ات مفصولة ع��ن بعضها ي��وم��ًا م��ا؟ وه��ل
تخدم تلك الوحدة /الوهم الحراك الشعبي؟
أس �ئ �ل ��ة ب ��رس ��م ك� ��ل ال �ح ��ري �ص�ي�ن ع �ل ��ى ح �ق��وق
الشعب السوري وحريته وحراكه السلمي.
* كاتب سوري

