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هل يزهر «ربيع براغ» في دمشق؟

يرتكز «التحول الديموقراطي _ سورية
نموذجًا» (دار الريس _  )2013إلى فكرة
املقاومة السلمية لألنظمة الديكتاتورية.
يرصد رضوان زيادة جذور التحول في
تشيكوسلوفاكيا في أوروبا الشرقية،
وسوريا كنموذج آخر في الشرق األوسط...
لكن النتيجة جاءت طوباوية
ريتا فرج
ي �ن �ه��ض «ال �ت �ح��ول ال��دي �م��وق��راط��ي _
س� ��وري� ��ة ن� �م ��وذج ��ًا» (دار ال� ��ري� ��س _
 )2013على مقارنة موجات االنتقال
ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ت��ي ش �ه��دت �ه��ا دول
أم�ي��رك��ا الالتينية وأوروب� ��ا الشرقية
وإفريقيا بالتجربة السورية املأزومة.
يعمل ُالناشط السوري رضوان زيادة
ال ��ذي أج �ب��ر ع�ل��ى م �غ��ادرة ب�ل�اده ع��ام

 2007على ّ
تحري تجارب هذه البلدان
التي زارها بغية التعرف إلى قصص
نجاحها وفشلها.
ي��رت �ك��ز ال �ك �ت��اب ع �ل��ى ف �ك��رة امل �ق��اوم��ة
ال �س �ل �م �ي��ة ل�لأن �ظ �م��ة ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة.
وق ��د اس�ت�ق��ى م��دي��ر م�ك�ت��ب ال�ع�لاق��ات
ال �خ ��ارج �ي ��ة ف ��ي «امل� �ج� �ل ��س ال��وط �ن��ي
السوري» حاليًا ،معظم خالصاته من
ّ
م�ن��ظ��ري ال�ت�ح��ول ال��دي�م��وق��رط��ي على
عالم السياسة األميركي جني
رأسهم ِ
امللقب ب�ـ «مكيافيللي
()1928
ش��ارب
ّ
ال�لاع�ن��ف» ،علمًا أن��ه ل��م يكن أول من
ن� ��ادى ب��ال �ك �ف��اح ال �س �ل �م��ي ،ب ��ل سبقه
امل� �ه ��ات� �م ��ا غ � ��ان � ��دي ()1948 -1869
وم ��ارت ��ن ل��وث��ر ك�ي�ن��غ ()1968 -1929
والفيلسوف األميركي هنري ديفيد
ث��ورو ( )1862 -1817وع�م�لاق األدب
ال ��روس� ��ي ل �ي��و ت��ول �س �ت��وي (– 1828
.)1910
ي � � � ��درس ص� ��اح� ��ب «م � �س � �ي� ��رة ح �ق ��وق
اإلن � � � �س� � � ��ان ف � � ��ي ال� � �ع � ��ال � ��م ال � �ع � ��رب � ��ي»
ال � �ط� ��روح� ��ات ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ب �ه ��ا رائ� ��د
النضال السلمي شارب مطور نظرية
«إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة امل �ق��اوم��ة ال�س�ل�م�ي��ة»،
مستحضرًا ومناقشًا أفكاره ال��واردة
في مؤلفه الشهير «من الديكتاتورية
ال��ى ال��دي �م��وق��راط �ي��ة» .ي�ت��وق��ف زي��ادة
ع�ن��د ال �ت �ح��والت ال��دول �ي��ة ف��ي ال�ش��رق
األوسط بعد أحداث الحادي عشر من
سبتمبر التي دفعت املجتمع الدولي
ال��ى مطالبة ال��دول العربية بضرورة
االص � �ل ��اح ال� �س� �ي ��اس ��ي .ه � ��ذا ال �ح ��دث
أنعش املعارضة السياسية واملجتمع
املدني في دول عربية عدة وكذلك في
س��وري��ا وت��ون��س األك �ث��ر ت�ع�ب�ي�رًا عن
األنظمة التسلطية كما يقول .ال ينفي
ال�ك��ات��ب ال�ت�ب�ع��ات امل�ت��أت�ي��ة ع��ن ال�غ��زو
األميركي للعراق وتداعياته الخطرة
على املنطقة ال�ت��ي ت��رك��ت أث �رًا سلبيًا
في حركات االعتراض السياسي.
يموضع الكاتب الربيع العربي الذي
ان �ط �ل ��ق م� ��ن ت� ��ون� ��س ،ض �م ��ن امل ��وج ��ة
ال �خ��ام �س��ة ل �ل �ت �ح��ول ال��دي �م��وق��راط��ي
ً
ف��ي ال�ع��ال��م ال��ذي ب��دأ أوال ف��ي أوروب��ا
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة (ال � �ب ��رت � �غ ��ال وال� �ي ��ون ��ان
وإس� �ب ��ان� �ي ��ا) وات� �ج ��ه ص� ��وب أم �ي��رك��ا
الالتينية وبعدها ال��دول الشيوعية

ف � ��ي االت� � �ح � ��اد ال� � ّس ��وف� �ي ��ات ��ي وش � ��رق
أوروب ��ا ال��ى أن أث ��ر بشكل عميق في
شرق وجنوب آسيا.
يؤكد زيادة الصعوبات التي تشهدها
«دول ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ف��ي امل��راح��ل
االن �ت �ق��ال �ي��ة .وي �ق��دم م ��ادة تحليلية/
م�ق��ارن��ة للكشف ع��ن امل�ش�ت��رك��ات بني
الديكتاتوريات العربية ذات النظام
ال�ت�س�ل�ط��ي ال�ق�م�ع��ي ال� ��ذي أخ �ف��ق في
ّ
ال �ت �ن �م �ي��ة االق � � ّت � �ص� ��ادي� ��ة .وي � � ��رى أن
ال�س�ب��ب ال ��ذي أخ ��ر االح�ت�ج��اج��ات في
ب �ل��اده ه ��و «ت��رس �ي��خ ذاك � ��رة ال �خ��وف
ب �ع��د أح � ��داث ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات» ق��اص �دًا
ب��ذل��ك امل �ع��ارك ال �ض��اري��ة ب�ي�ن ال�ن�ظ��ام
واإلخ� ��وان املسلمني .وإذ ي�ع��رج على
ن ��وع� �ي ��ة ال � �ش � �ع� ��ارات ال � �ت ��ي رف �ع �ت �ه��ا
ح��رك��ة االح �ت �ج ��اج ف ��ي س ��وري ��ا إب ��ان

استقى خالصاته من
جين شارب الملقب
بـ«مكيافيللي الالعنف»

الحقبة السلمية ،يشير على عجالة
ال��ى ال�ع��وام��ل االق�ت�ص��ادي��ة امل�ف�ج��رة لـ
«ال �ث��ورة» ف��ي امل�ن��اط��ق الطرفية التي
ت�ع��رض��ت للتهميش واإله� �م ��ال .وق��د
أع��ادن��ا ال�ك��ات��ب ال��ى أط��روح��ة محمد
ج�م��ال ب ��اروت ال�ه��ام��ة «ال�ع�ق��د األخير
ف��ي ت��اري��خ س��وري��ة :ج��دل�ي��ة ال�ج�م��ود
واإلص� � �ل� ��اح» ح �ي��ث درس امل ��ؤث ��رات
ال� � �ض � ��ارة ل� �ل� �خ� �ي ��ارات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة ال �ج ��دي ��دة ال �ت��ي ه�م�ش��ت
األطراف لصالح املركز.
ي � ��درس ال �ك��ات��ب ج � ��ذور ال �ت �ح��ول في
ت �ش �ي �ك��وس �ل��وف��اك �ي��ا ك� ��أن � �م� ��وذج ف��ي
أوروب��ا الشرقية ،وس��وري��ا كأنموذج
ثان في دول الشرق األوسط .ينظر في
ٍ
عوامل التشابه واالختالف ،ويتحدث
ع��ن كيفية إف ��ادة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة من

ت�ج��ارب ال��دي�م��وق��راط�ي��ات ف��ي العالم.
ّ
وي �خ �ل��ص ال � ��ى أن ن� �ج ��اح ال �ت �ج��رب��ة
التشيكية أت��ى م��ن م�س�ت��وي�ين :األول
هو التحول الالعنفي في عهد الحزب
ال � ��واح � ��د ال �ش �م ��ول ��ي ال � ��ى ال �ت �ع��ددي��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة؛ وال � �ث� ��ان� ��ي االن� �ف� �ص ��ال
«ال �س �ل��س» ع ��ن س �ل��وف��اك �ي��ا م ��ن دون
امل ��رور ب �ح��روب ع��رق�ي��ة أو إث�ن�ي��ة كما
حدث مع يوغوسالفيا السابقة.
يبرز زيادة نقاط الشبه بني النظامني
ال �ت �ش �ي �ك��ي وال � �س� ��وري .وب �ع��د إج� ��راء
املقارنات ،يخلص إلى «تحول الحزب
(ال �ب �ع��ث) ال ��ى م��ؤس�س��ة ب�ي��روق��راط�ي��ة
ح �ك��وم �ي��ة؛ ول �ل �م �ف��ارق��ة ه ��ذا م��ا أع��اق
مأسسته وأف �ق��ده ق�ي��ادت��ه العقائدية
وال �س �ي��اس �ي��ة .ف �ق��د ج� ��رى امل � ��زج ب�ين
سياسي وب�ين السلطة،
دوره كحزب ُ
دمجا في مؤسسات
وكال املفهومني أ ِ
الدولة التي يجب اعتبارها مفهومًا
ً
َ
مفهوم ْي الحزب
منفصال تمامًا عن
والسلطة اللذين يخضعان للتغيير
الدوري».
ي� � � �ق � � ��ارن ص� � ��اح� � ��ب «ص � � �ن� � ��ع ال � � �ق� � ��رار
وال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي س��وري��ا»
ب �ي��ن «م � �ي � �ث ��اق  »77ال� � � ��ذي وض �ع �ت��ه
ال � �ح� ��رك� ��ة االص �ل��اح� � �ي � ��ة ال �ت �ش �ي �ك �ي��ة
وأع� �ل� �ن ��ت ع �ن��ه ف ��ي ال � �ي ��وم األول م��ن
ع� ��ام  1977وط��ال �ب��ت ف �ي��ه ال �ح �ك��وم��ة
التشيكوسلوفاكية بضرورة االلتزام
ب� ��االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ال � ��دول � �ي � ��ة ال� �خ ��اص ��ة
بحقوق االن�س��ان التي وقعت عليها،
وب�ي�ن ب �ي��ان ل �ـ  99م�ث�ق�ف��ًا ف��ي س��وري��ا
(ال � �ص� ��ادر ف ��ي  27أي� �ل ��ول /س�ب�ت�م�ب��ر
 )2000ال � � ��ذي ك� � ��ان ه� � ّ�م� ��ه م ��وض ��وع
حقوق االنسان أيضًا ،داعيًا السلطة
م��ن دون أن يسميها ال��ى إل�غ��اء حال
ال�ط��وارئ واألح�ك��ام العرفية وإص��دار
ع�ف��و ع��ام ع��ن امل�ع�ت�ق�ل�ين السياسيني
ومعتقلي الرأي وإرساء دولة القانون
وإط�لاق الحريات العامة واالع�ت��راف
بالتعددية السياسية والفكرية.
ّ
ي�ع�ت�ب��ر ال �ك��ات��ب أن «إع �ل��ان دم �ش��ق»
ّ
( )2004ش � ��ك � ��ل األرض � � �ي � � ��ة ل � � ��والدة
امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة امل �ن �ظ �م��ة ب�ع��د
ح�م�ل��ة اع �ت �ق��االت وق �م��ع ت �ع� ّ�رض لها
ّ
واض� �ع ��و ب� �ي ��ان  .99إال أن ال�س�ل�ط��ة
ك ��ررت م��ا ف�ع�ل�ت��ه ق�ب��ل أرب ��ع س �ن��وات،

مما أدى ال��ى تعريض االع�ل�ان لهزة
قوية إثر اعتقال أبرز رموزه الفاعلني
واملؤثرين.
ي�ب�ّي�نّ زي ��ادة «ال �ف��روق��ات ال�ج��وه��ري��ة»
التي ُيتاح من خاللها تعليل التجربة
السورية وتطورها ببدايات شبيهة
مل��رح �ل��ة ال �ت �ح��ول ال��دي �م��وق��راط��ي في
ت �ش �ي �ك ��وس �ل ��وف ��اك �ي ��ا .وم� � ��ع االق� � � ��رار
بالخصوصيات التي تميز كل دولة
على ح��دة ،تتحكم ف��روق��ات أساسية
ّ
ب��ال�ت�ج��رب �ت�ين م ��ن ب�ي�ن�ه��ا أن ال �ح��زب
الشيوعي الحاكم ظل حزبًا سياسيًا
ي �ع �م��ل ب �ش �ك��ل م ��ؤس� �س ��ي ،ف� ��ي ح�ين
تضاءل دور حزب «البعث» وقيادته
ال �س �ي��اس �ي��ة ال� ��ى أن ان �ت �ه��ى ليصبح
مجرد جهاز تبريري لقرارات القائد؛
وال وجود للعامل القومي في جميع
دول أوروب ��ا الشرقية ب��ال�ح��دة ذاتها
امل � ��وج � ��ودة ف� ��ي دول� � ��ة م �ث ��ل س ��وري ��ا.
ّ
وأخ � �ي � �رًا ،ي �ش��ك��ل ال �ت �ج��ان��س ال�ع��رق��ي
ً
واإلث �ن��ي وال�ط��ائ�ف��ي ع��ام�لا مهمًا في
تخفيف ح��دة ال �ن��زاع��ات ب�ين النخبة
الحاكمة واملعارضة السياسية.
يفصل الكاتب الحديث ف��ي «العدالة
االن�ت�ق��ال�ي��ة» مبينًا ال �خ �ط��وات اآلي�ل��ة
إلرس� � � � ��اء االن � �ت � �ق� ��ال ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي
اآلم � � � � � ��ن .ي� � �ح � ��دد أب � � � � ��رز م� �ق ��وم ��ات� �ه ��ا
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى :إن �ش��اء ل �ج��ان تقصي
الحقائق ،ورف��ع ال��دع��اوى القضائية
للتصدي النتهاكات حقوق االنسان،
وال � �ت � �ع � ��وي � �ض � ��ات ل � �ض � �م� ��ان ح� �ق ��وق
ال � �ض � �ح� ��اي� ��ا ،وإص � �ل � ��اح امل ��ؤس� �س ��ات
السياسية واألم�ن�ي��ة ،وإح �ي��اء ذك��رى
أح� ��داث امل��اض��ي ب�غ�ي��ة ال�ت��أس�ي��س ملا
ي�م�ك��ن تسميته «ال ��ذاك ��رة الجماعية
ّ
ال � � ��رادع � � ��ة» .وي� �ش� �ي ��ر زي� � � ��ادة ال � ��ى أن
«س��وري��ا املستقبل» س�ت��واج��ه أرب�ع��ة
ت � � �ح� � ��دي� � ��ات :االص � � �ل� � ��اح ال� �س� �ي ��اس ��ي
والدستوري ،والتنمية االقتصادية،
وت � � �ح � � ��دي � � ��ث ال � � �ج � � �ي� � ��ش ال � � � �س � � � ��وري،
واالنعطاف في السياسة الخارجية.
في نهاية الفصل األخير ،يقول زيادة
ّ
إن «امل� �ع ��رك ��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ل �ل �س��وري�ين
ه��ي اس�ت�ع��ادة ال�ج�م�ه��وري��ة» .لكن في
م �ط��ال �ع �ت��ه ال �س �ي��اس �ي��ة /ال �ط��وب��اوي��ة
املستقبلية ،يصطدم الكاتب بالواقع
الذي تعيشه سوريا اليوم.

مجلة

«كيكا» تبدأ حياتها الورقية
حسين بن حمزة
ب �ع��د م ��ا ي � �ق ��ارب ع �ش��ر س � �ن ��وات م��ن
ع �م��ره��ا اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ،ص� ��در أخ �ي �رًا
ال�ع��دد األول م��ن مجلة «ك�ي�ك��ا» التي
ي�ح� ّ�رره��ا ال�ك��ات��ب ال�ع��راق��ي صموئيل
ش� � �م� � �ع � ��ون .ب � �ن � �ظ� ��رة س� ��ري � �ع� ��ة إل� ��ى
م�ح�ت��وي��ات ال �ع��دد ال��ورق��ي وتبويبه
وإخ� � ��راج� � ��ه ،ي� � �ت � ��راءى ل� �ن ��ا أن ج� ��زءًا
كبيرًا من روحية املوقع موجود في
املجلة ،بل إن املجلة قائمة على هذه
ال��روح �ي��ة ،وت��راه��ن عليها س ��واء في
ن��وع�ي��ة امل ��واد ال�ت��ي ت�ن�ش��ره��ا ،أو في
ّ
روحية
نوعية القارئ الذي تخاطبه.
ت�ت�م�ث��ل ف��ي ط �م��وح امل �ج �ل��ة أن ت�ك��ون
حديثة ومعاصرة ،وأن تستجيب ملا
يحدث اآلن وهنا في الكتابة العربية،
وخ �ص��وص��ًا ل �ل�أص ��وات وال �ت �ج��ارب
ال�ش��اب��ة ال�ط��ال�ع��ة م��ن ال�ع��ال��م العربي
أو م ��ن ال �ش �ت��ات امل �ت �ع��دد ج �غ��راف �ي��ًا.
ل� �ع ��ل ال � �ج� ��دي� ��د ف � ��ي ه� � ��ذه ال ��روح� �ي ��ة
أن م� �ح ��رره ��ا ج �ل��ب م �ع��ه ش �ي �ئ��ًا م��ن
أج��واء مجلة «بانيبال» التي ال تزال

ت �ص��در ب��ال�ل�غ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،وت�ل�ع��ب
دورًا م �م �ي �زًا ف ��ي ت �ق��ري��ب ال�ن�ص��وص
ال�ع��رب�ي��ة إل ��ى ال �ق ��ارئ األج �ن �ب��ي .لقد
حرص صموئيل شمعون في باكورة
«كيكا» الورقية على أن تكون فسحة
ل �ح��وار ف �ع��ال وق � ��راءات م �ق��ارن��ة ،وإن
ك ��ان ذل ��ك ب �ط��رق غ �ي��ر م �ب��اش��رة ،بني
ال �ت ��رج �م ��ات وال� �ن� �ص ��وص ال �ع��رب �ي��ة.
كأن شيئًا من خبرة «بانيبال» يجد
م �ك��ان��ًا س �ل �س��ًا والئ� �ق ��ًا ف ��ي زم�ي�ل�ت�ه��ا
العربية ،بغض النظر عن االختالفات
األخ��رى بني املجلتني .وح�ين نقرأ أن
ُ
«كيكا» هي «فصلية تعنى بشؤوت
األدب العاملي» ،كما ورد في تعريفها
العريض ،فإننا نجد أن هذه النيات
متحققة ف��ي م��واد املجلة ال�ت��ي ُي��راد
ل �ه��ا ،ب �ح �س��ب م ��ا ك �ت��ب ش �م �ع��ون في
االفتتاحية ،أن «تعيد االع�ت�ب��ار إلى
دور امل � �ج�ل��ات األدب� � �ي � ��ة ف� ��ي ال �ع��ال��م
العربي في إنتاج أدب عربي خالق،
أدب حقيقي يحمل جميع املواصفات
الجمالية واإلب��داع�ي��ة املطلوبة التي
تشكل جوهر األدب :اللغة واملوضوع

وت �ق �ن �ي��ات أس��ال �ي��ب ال� �س ��رد» .امل�ج�ل��ة
ال �ت��ي ت�ن�ش��ره��ا «دار ال �ج �م��ل» تعدنا
بأن «تخصص الكثير من صفحاتها
ل �ل�أع � �م ��ال امل� �ت� �م� �ي ��زة امل� �ت ��رج� �م ��ة م��ن
اآلداب األج �ن �ب �ي ��ة» ،ب �ي �ن �م��ا ي�ح�ض��ر
األدب ال� �ع ��رب ��ي «م � ��ن خ �ل��ال أف �ض��ل
النصوص اإلب��داع�ي��ة» ،تعدنا أيضًا
بأنها «ستكون مفتوحة على جميع
االت �ج ��اه ��ات األدب� �ي ��ة وال �ف �ك��ري��ة ،وال
تخضع ألي إيديولوجية أو عقيدة،
وت� ��رف� ��ض ال ��رق ��اب ��ة وت� ��ؤم� ��ن ب �ح��ري��ة
التعبير».
م � ��ا ُي � �ح � �س ��ب ل �ل �م �ج �ل��ة أن � �ه� ��ا ت �ض��م
ن � �ص ��وص ��ًا أج� �ن� �ب� �ي ��ة ألس� � �م � ��اء غ �ي��ر
ت �ق �ل �ي ��دي ��ة ،وت� � �ع � � ّ�رف ق � � ��ارئ ال� �ض ��اد
ب�ت�ج��ارب ش�ب��ه مجهولة ف��ي ثقافات
متعددة .هكذا ،نقرأ قصة لألميركية
م � ��اغ � ��ي إي � �س � �ت ��ب ( ،)1963وق� �ص ��ة
ل �ل �ك ��وري ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ك �ي ��م إن �س ��وك
ً
( ،)1963وف �ص�ل�ا م��ن رواي� ��ة ج��دي��دة
ل �ل �ك��ات��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي امل �ق �ي��م ف ��ي ك �ن��دا
راوي حاج ( .)1964ونقرأ ملفًا يضم
نصوصًا ألربعة كتاب أميركيني ذوي

تتميز مواد المجلة
بصلتها القوية مع
الثقافات المعاصرة

أص � ��ول ع��رب �ي��ة ه ��م :ن �ع��وم��ي ش�ه��اب
ناي ،لورانس جوزيف ،حيان شرارة،
غريغوري أورفيليا .إلى جانب هذه
ال� �ت ��رج� �م ��ات ،ن� �ق ��رأ ق �ص ��ائ ��د ألم �ج��د
ً
ن ��اص ��ر ،وف � �ص� ��وال ل �ث�ل�اث��ة روائ� �ي�ي�ن
ع��رب ه��م :ك��اظ��م ال �ح�لاق ،ع��واد علي،
ض �ي��اء ال �ج�ب �ي �ل��ي .وم� �ق ��االت ل�ف��اض��ل
ال� � �ع � ��زاوي ورج� � � ��اء ع ��ال ��م وح �س��ون��ة
امل �ص �ب��اح��ي وح� �س�ي�ن امل � ��وزان � ��ي .م��ا
يميز مواد املجلة هو صلتها القوية
ب��ال �ث �ق��اف��ات امل �ع��اص��رة ،وت�ج�ل�ي��ات�ه��ا
السردية والشعرية والبصرية .هناك
ُ
اح �ت �ف� ٌ
�اء ب��ال �ص��ورة ال �ت��ي ت�خ�ص��ص
ل�ه��ا م�س��اح��ات الف�ت��ة ض�م��ن اإلخ ��راج
ٌ
احتفاء مجلوب بذكاء
العام للعدد.
م ��ن امل� �ج�ل�ات األج �ن �ب �ي��ة وم� ��ن ث�ق��اف��ة
ال � �ص ��ورة وح �ي��وي��ة زم� ��ن االن �ت��رن��ت.
بطريقة ما ،تشتغل «كيكا» بعكس ما
تشتغل عليه م�ج�لات عربية عديدة
تراهن على املكتوب فقط .لعل جزءًا
من النجاح املرتقب للمجلة الوليدة
ه� ��و م ��زج� �ه ��ا ب�ي��ن ش �ك �ل �ه��ا ال ��ورق ��ي
وروحيتها اإللكترونية.

