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سياسة

الثالثاء  29تشرين الثاني  2011العدد 1573

ابراهيم األمين

برنامج املجلس الوطني :نسخة ّ
سورية عن  14آذار

أص��دق��اء م��ن امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ق��ال��وا ل��ي أمس
«إن م��ا أص��ررت��م منذ ال�ي��وم األول على وج��وده،
أي املجموعات املسلحة واملناخات الطائفية ،بدأ
ي�ب��رز اآلن» .ه��ؤالء يعتقدون حتمًا ب��أن النظام
هو من يقف خلف هذه الظاهرة ،وهم يرفضون
ح�ت��ى اآلن اع�ت�ب��اره��ا ظ��اه��رة ،ب��ل م�ج��رد ح��االت
ف��ردي��ة ال يمكن أن تمثل ج��وه��ر املشهد السائد
ف��ي س��وري��ا .ل�ك��ن ه ��ؤالء ي �ق� ّ�رون م��ن ج�ه��ة ثانية
ب��أن إع�لان االل�ت��زام بطرف من أط� ّ�راف املعارضة
ليس أمرًا ضروريًا ،وإن كانوا يفضلون املجلس
الوطني على اآلخرين من املعارضني .أما في ما

ال يجرؤ المعارضون على
تسمية إسرائيل ويعدون الفقراء
واألقليات بحلول على طريقة
ّ
اللبنانية
الطوائف
ّ
ّ
خص «الجيش الحر» ،فهم يعتقدون أنه تشكيل
مبهم يعطى أك�ث��ر م��ن حجمه ،ول�ك��ن ق��د يتطور
األم��ر ليكون تنظيمًا متماسكًا إذا حظي بدعم
الناس وآخرين.
ل �ك��ن ،ك�ي��ف س�ت�س�ي��ر األم � ��ور م��ن اآلن ف �ص��اع �دًا؟
ي �ج �ي��ب األص� ��دق� ��اء ب �س��رع��ة :س� ��وف ل ��ن ي�ت��وق��ف
ّ
الحراك حتى سقوط النظام ،ومهما تطلب األمر
من وقت وتضحيات!
ي �م �ك��ن اس �ت �ح �ض��ار م��وق��ف م ��ن امل� ��وال �ي�ن ،ي�ك��ون
أكثر ش��دة في حماسته أو حتى في تشخيصه
ل �ل��واق��ع ال �ح��ال��ي .ل �ك��ن امل��وق��ف ع �ن��د امل �ع��ارض�ين
ل��ه أه�م�ي��ة ل�ك��ون��ه ي �ت��درج ص��وب ان�ع��زال�ي��ة تقود
إل��ى اس�ت�ن�ت��اج��ات خ�ط�ي��رة مل��ن يفكر ف��ي س��وري��ا
ع ��ن ب �ع ��د ،وم� ��ن ي �ب �ح��ث ع ��ن دور ل �ه ��ذه ال ��دول ��ة
املركزية في منطقتنا ،وال سيما أن املعارضني
الذين ي��أخ��ذون وقتهم في التفكير قبل صياغة
ّ
م��وق �ف �ه��م ،وج� � ��ل ه� � ��ؤالء م ��ن ج �م��اع��ة ال � �خ ��ارج،

ي �ق��دم��ون ن �ظ��ري��ات وم ��واق ��ف وت� �ص ��ورات ت�ص� ّ�ب
ج�م�ي�ع�ه��ا ف��ي خ��ان��ة أن س��وري��ا ال �ج��دي��دة ال�ت��ي
ي�ع��دون�ن��ا ب�ه��ا ،ه��ي س��وري��ا امل�ش�غ��ول��ة بنفسها،
وغير املهتمة ب��أي ش��يء خ��ارج�ه��ا .وك��ان ه��ؤالء
ي�ع�ت�ق��دون أن ��ه ب��إم �ك��ان أح ��د ،م�ه�م��ا ك�ب��ر حجمه
أو ص�غ��ر ،أن ي�ت�ص��رف ك��أن��ه ي�ع�ي��ش خ ��ارج ه��ذا
ال�ع��ال��م .وي�ت�ص��رف أص �ح��اب ه��ذا امل�ن�ط��ق بكثير
م��ن ال �س��ذاج��ة ،إن ل��م ن�ق��ل أك �ث��ر ،وه��م يتحدثون
ع��ن مواقفهم إزاء امل�س��ائ��ل االستراتيجية .وفي
هذا املجال ،من املفيد مناقشة املجلس الوطني
ّ
م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام�ج��ه ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي وزع قبل
أسبوعني تقريبًا ،وال��ذي تدل بنوده على هوية
ّ
من صاغه :إنه العقل األقلوي واالنعزالي الذي لم
يتعلم من التاريخ الحديث أي درس يذكر!
وبينما ّ
يصر ناطقون بارزون باسم املجلس على
أن �ه��م ي��رف�ض��ون ع�س�ك��رة ال �ح��راك وي��رف �ض��ون أي
تدخل خ��ارج��ي ف��ي ب�لاده��م ،وخصوصًا التدخل
العسكري ،إال أن البرنامج الذي يشدد على هدف
«إسقاط النظام بكل رموزه والحفاظ على سلمية
ال�ت�ح��رك» ي�ق��ول إن ال�ع�م��ل س�ي�ك��ون ع�ل��ى «تعبئة
امل�ج�ت�م�ع�ين ال �ع��رب��ي وال ��دول ��ي ل�ت�ع��زي��ز الضغط
على النظام بشتى أن��واع��ه» .وه��ذا أم��ر ال يحتاج
إل��ى أي ش��رح م��ا دام ال�ب��رن��ام��ج ل��م يشر صراحة
إل��ى رف��ض التدخل الخارجي .وه��و تدخل يمكن
أن يكون بـ«شتى األن ��واع» أي�ض��ًا ،م��ن السياسي
إل��ى العقوبات االقتصادية واملالية ،إل��ى الحملة
العسكرية ،علمًا بأن البرنامج نفسه يسارع إلى
القول في الفقرة التالية إنه سيعمل على «تأمني
الحماية ال��دول�ي��ة للمدنيني ودع ��م آل�ي��ات عربية
ودولية مشتركة لتحقيقها وتأمني تنفيذها من
خ�ّلال املؤسسات األممية في أس��رع وق��ت» ،وهل
منا من يحتاج إلى س��ؤال عن كيفية توفير هذه
اآلل�ي��ات األم�م�ي��ة ،أم علينا انتظار م��ا يقرر عرب
أميركا ومجلس األمن؟
وإذا ك��ان م��ن ح��ق امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ال�س�ع��ي إل��ى
نيل اع�ت��راف ال�ع��ال��م ،فهو ي�ع��رف أن األم��ر ال يهم

م��ا ل��م ي�ك��ن مرتبطًا ب�خ�ط��وات عمالنية إلس�ق��اط
الرئيس األسد .وفي هذا اإلطار ،ينتقل البرنامج
إل��ى التناقض األول ،إذ بينما هو ال يمانع قيام
تشكيل عسكري مستقل (الجيش الحر) ويدعوه
إلى حماية املدنيني ،ألنه يعتبر الجيش النظامي
أداة ّ
طيعة بيد السلطة ،فهو يتعهد بالعمل مع
«املؤسسة العسكرية لتسيير املرحلة االنتقالية
وض� �م ��ان أم � ��ن ال� �ب�ل�اد ووح� ��دت � �ه� ��ا» .ه ��ل ي�ق�ص��د
املجلس هنا املؤسسة العسكرية الحالية أو تلك
التي سيعمل الجيش الحر على إنشائها؟
وإل � ��ى ج��ان��ب ع � �ب ��ارات ع ��ن األزم� � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
يمكن اقتباسها م��ن برنامج ح��زب البعث نفسه
أو م��ن البيانات ال��وزاري��ة لحكومات لبنان ،بما
خ��ص التنمية وم��واج�ه��ة الفقر وض�م��ان العدالة
السذاجة نفسها
وامل�س��اواة ،يعود البرنامج إل��ى
ّ
بحديثه عن «أن سوريا الجديدة ستمثل بنظامها
املدني الديموقراطي أفضل ضمانة لجميع فئات
الشعب ال�س��وري القومية والدينية والطائفية»،
ل�ك�ن��ه ي �ع��ود ل�ي�ق��ول إن ال��دس �ت��ور ال�ج��دي��د س��وف
«يكفل الحقوق القومية للشعب الكردي والشعب
ّ
األش� � ��وري ال �س��ري��ان��ي وح� ��ل امل �س��أل �ت�ين ال �ك��ردي��ة
ً
ً
واألش��وري��ة السريانية ح�ل�ا دي�م��وق��راط�ي��ًا ع��ادال
ف��ي إط��ار وح��دة س��وري��ا» ،م��ا يعني أن م��ن صاغ
ه ��ذه ال�ف�ق��رة ك ��ان ي�ف�ك��ر ف��ي كيفية ج ��ذب األك ��راد
واألش ��وري �ي�ن إل ��ى ص �ف��وف امل �ع��ارض��ة م��ن خ�لال
ترضيتهم بعبارات ليس هناك عاقل في سوريا
يمكنه تطبيقها ،كذلك التخلي املسبق عن سيادة
الدولة املطلقة ،والقبول بمنطق التقسيم الطائفي
الذي دمر بلدانًا على مر التاريخ ،وهذا هو لبنان
مثل قائم ليل نهار.
لكن السذاجة ،أو أكثر ،تظهر ّ
جلية في الشق املتعلق
بالسياسة ال�خ��ارج�ي��ة ل�س��وري��ا ،إذ إن البرنامج
ي�ع��د (م ��ن ي �ع��د؟ ش�ع�ب��ه أم ال �ع��ال��م؟) ب ��أن س��وري��ا
«ستكون دول��ة إيجابية وعامل استقرار حقيقي
في محيطها العربي واإلقليمي وعلى املستوى
الدولي» .وهذه العبارات يمكن استعادتها من كل

بيانات اإلدان��ة التي تقوم بها ال��والي��ات املتحدة
األميركية وأوروبا االستعمارية والخليج العربي
لسوريا ولكل حكومة أو جهة تعارض سياساتها
ف��ي املنطقة .أي إن املجلس الوطني يعدنا بأنه
سيقف على خاطر املجتمع ال��دول��ي (نفسه) في
م��ا خ� ّ�ص م��وق��ف س��وري��ا م��ن امل�س��ائ��ل اإلقليمية.
وس��وف تكون سوريا مثل «الولد الشاطر» الذي
لن يتدخل في شؤون اآلخرين ،علمًا بأن الجميع
يعرف أن «ش ��ؤون اآلخ��ري��ن» يقصد بها املسألة
الفلسطينية والسياسات األميركية والغربية في
منطقتنا.
ولكي ال يعتب أحد على «الفائض في الوطنية»
م ��ن ج ��ان ��ب م� �ع � ّ�دي ب��رن��ام��ج امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي،
فهو يبلغنا أن س��وري��ا «ال�ج��دي��دة ستعمل على
استعادة سيادتها في الجوالن املحتل باالستناد
إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،وستدعم
الحقوق الكاملة واملشروعة للشعب الفلسطيني».
وه��ذه ال�ع�ب��ارات يمكن العثور عليها ،ف��ي ث��وان،
ضمن بيانات فريق  14آذار في لبنان ،علمًا بأن
ف��ارس سعيد يفقد صوته وه��و يصف إسرائيل
ّ
بالعدو ،بينما ال يجرؤ جهابذة املجلس الوطني
على ذكر اسم إسرائيل.
ّ
وإذا كان املعارضون يتهمون النظام الحالي بأنه
ال يقاتل الستعادة الجوالن ،فهم هنا ال يريدون
أن ي��أخ��ذ عليهم ال�غ��رب وع��رب��ه أن�ه��م ق��د يفكرون
في املقاومة ألجل استعادة الجوالن ،ألنهم سوف
ي �ب��ذل��ون أق �ص��ى ج �ه��وده��م م ��ن خ �ل�ال ال�ش��رع�ي��ة
ال ��دول �ي ��ة ،أي ت �م��ام��ًا ك �م��ا ت �ق��ول االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
الدفاعية لقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ليس معروفًا ّ
أي وص��ف يناسب ه��ذا البرنامج،
غير أنه يمكن التأكد مرة جديدة من أن هذا الجمع
من املعارضني يهتم بحكم مدينة دمشق وحدها،
وت � ��رك ب �ق �ي��ة ال� �ب�ل�اد م �ش��رع��ة ل�ل�ف�ق��ر وال �ت �ح��ارب
ال �ط��ائ �ف��ي ،م��ع أك �ب��ر ق ��در م��ن ال �ب �ي��ان��ات امل�ط��ال�ب��ة
بحرية الجوالن.
بئس معارضة كهذه!

