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بهدوء

المثقفون ّالسوريون:
أزمة المثقفية والهوية
ناهض حتر

ّ
ألح سالم
استعجال
شحن اسلحة
متوافرة،
فخابر هوالند
رئيس األركان
إلجابة الطلب
(أ ف ب)

ف ــي م ـص ـي ــره ق ـب ــل ان ت ـق ــرر ال ـت ـســويــة
السياسية اي مستقبل لسوريا.
 6ـ ـ ـ ـ ـ ق ـل ــق بـ ــاريـ ــس واض ـ ـ ــح مـ ــن عـ ــودة
االرهابيني ،واخصهم الجهاديون الى
اراض ـي ـه ــا ،وتـ ـق ـ ّـدر ع ــدد امل ـقــات ـلــن من
اص ـ ــول فــرن ـس ـيــة بـنـحــو  1800مـقــاتــل
متطرف ،إضــافــة الــى مئات مــن اصــول
ع ــرب ـي ــة او س ـ ــواه ـ ــا .وه ـ ــو مـ ــا ي ـفـ ّـســر
االج ــراءات االمنية املـشــددة في مرافق
البالد ومنشآتها ،لكنها قلقة ايضا من
سيطرة اي مــن التنظيمات االرهابية
كتنظيم داعش او جبهة النصرة على
اي ب ـق ـعــة ف ــي ل ـب ـنــان ش ـم ــاال وب ـقــاعــا.
وه ــو مــوقــف سمعه الــديـبـلــومــاسـيــون
ايــاهــم مــن الــرئـيــس الـفــرنـســي بــالــذات.
بــل يــذهــب املــوقــف الفرنسي الــى ابعد
مــن ذلــك ،بالقول انــه سيمنع بوسائل
شتى محاولة مــن هــذا الـنــوع تتوخى
االستيالء على بقعة لبنانية.
ي ـس ـت ـن ــد ف ـ ـحـ ــوى ه ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــف ال ــى

ان ب ــاري ــس ت ــرف ــض م ـح ــو الـ ـح ــدود
اللبنانية ـ السورية على غــرار ازالــة
قسم من الحدود السورية ـ العراقية
بعد استيالء التنظيمات االرهابية
على جانبي حدود البلدين .ما يعني
االلـيــزيــه خـصــوصــا ،ان محو حــدود
لبنان ُيسقط النموذج الذي صنعته
فــرن ـســا وال تـ ــزال تـتـمـســك ب ــه لــدولــة
لبنان ،حينما رسمت الحدود للمرة
االولى بينه وسوريا عام  1920ـ ولم
ينقض قرن عليها ـ كي يعني ايضا
ِ
سـقــوط الـتـجــربــة الفرنسية فــي هــذا
الـبـلــد ،وف ــي ه ــذا ال ـجــزء مــن املنطقة.
على ان جيرو يدافع عن هذا املوقف
بالتأكيد ان فرنسا تنظر الى لبنان
على انــه «معجزتها» ،ال يسعها في
اي ح ـ ــال ت ـح ــت وطـ ـ ــأة اي تـ ـط ــورات
داهمة او خطيرة التخلي عنه.
كـيــف تـنـظــر ب ــاري ــس ال ــى االسـتـحـقــاق
الرئاسي؟

الـســؤال الــذي ألـ ّـح ّ
علي منذ  2011هــو اآلت ــي :مــا الــذي
ّ
حل باملثقفني السوريني؟ ما الذي دفع بأغلبيتهم إلى
ّ
املثقفية ذاتها بصفتها جدل الضمير
مواقف تناوئ
والــرؤيــة والـنـقــد والـصــدقـيــة؛ بعضهم نحو الليبرالية
املنتهية إلــى أحضان االستعمار والخليج ،وبعضهم
إلــى أحـضــان الرجعية الدينية ،وبعضهم ـ األفـضــل ـ
ّ
إلى براغماتية تستغل ما تدينه من إرهاب ،لتحصيل
مكاسب سياسية ،وبعضهم إلى الصمت؟
ً
ّ
هــل ك ــان ع ــبء الـقـمــع ثـقـيــا إل ــى ال ـحـ ّـد ال ــذي حــول
املثقفني السوريني إلــى روح االنتقام والــذهــاب إلى
الخندق املـضـ ّـاد لقيمهم ،وحتى الـعــداء لوطنهم ،أو
ابتزاز دولتهم باإلرهابيني واملعتدين األجانب؟
ال يمكن ،بالطبع ،إنكار واقع اإللغاء السياسي الذي
ساد سوريا لعقود ،وحني بدأ النظام ّ
يوسع دوائره،
منذ عام  ،2000كان القادمون إلى التفاهمات رجال
األعـمــال ،ال رجــال الثقافة .ومــع ذلــك ،كيف يمكن أن
ينحدر املثقف ،ليبراليًا كان أو ماركسيًا أو قوميًا،
إلى درك التحالف مع أعداء وطنه ،مع الفاشية الدينية
واإلرهـ ــاب ،تحت عـنــوان «ث ــورة» كــان واض ـحــا ،منذ
ال ـيــوم األول النـطــاقـهــا ،أن ـهــا ،فــي جــوهــرهــا ،هجمة
إمبريالية ـ رجعية ،ليس من أجل فولتير ،بل من أجل
نتنياهو؟ (لم أذكر اإلسالميني بني أصناف املثقفني،
ألنــه ليس لــديـهــم ،بــاألســاس ،هــذا الـنــوع مــن النخب،
وال يمكنهم ،بــاألصــل ،التعاطي مع مفهوم املثقفية
ووجدانها).
نــائــب الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري ،املـثـقـفــة ـ بــاملـعـنــى الـشــامــل
للكلمة ـ الــدكـتــورة نـجــاح الـعـطــار ،حدثتني ،بإسهاب
وبــالـتـفـصـيــل ،عـ ّـمــا كــانــت ت ـقــوم بــه ـ خـصــوصــا حني
كانت تحمل حقيبة وزارة الثقافة ـ من رعاية حثيثة،
متعددة األبعاد ،عامة وشخصية ،للمثقفني السوريني.
ُ
وعدت الدكتورة العطار ،بعدم ذكر
سألتزم ،هنا ،كما
األسماء واملواقف والحوارات ،غير أنها أسماء «كبيرة»،
ومواقف مؤثرة ،وحــوارات في العمق ،ما أقنعني بأن
م ــروي ــات املـثـقـفــن ال ـســوريــن امل ـعــارضــن ع ــن القمع
ٌ
والتهميش إلــخ ،مبالغ فيها ،أحيانًا إلــى حـ ّـد الفبركة.
صحيح أن ظاهرة االعتقال السياسي طالت العديد من
ّ
املسيسني ـ املعارضني ،لكن الهامش املتاح
املثقفني ـ
أمام املثقف والفعل الثقافي كان واسعًا ،وكانت مطالب
َ
املثقفني تؤخذ باالعتبار من خالل الرعاية التي منحها
الرئيس الراحل حافظ األسد لوزارة الثقافة ووزيرتها.
وهو ما استمر ،كذلك في عهد الرئيس بشار األسد.
مــا الــذي حــدث إذًا؟ كيف انـهــارت الثقافة السورية
مــع انهيار األمــن وانتشار الفوضى ،وبــدء الحرب

الــوط ـن ـيــة ال ـك ـبــرى ض ــد ال ـغ ــزو اإلره ــاب ــي الــوهــابــي
التكفيري العثماني الغربي؟ كيف غابت الضمائر،
ّ
وكيف تفشت روحية االنتقام واالنتهازية؟ وكيف
ّ
تلطخت أسماء ،وصمتت أسماء ،واندرجت أسماء
في استغالل مأساة الوطن؟
ّ
منذ اللحظة األولى ملا يسمى «الثورة» السورية ،كان
واضحًا لكل صاحب ضمير أن املطالب اإلصالحية
امل ـش ــروع ــة ل ــم ت ـكــن ،بــاملـعـنــى ال ـس ـيــاســي الــواق ـعــي،
ســوى شعارات لالستهالك اإلعــامــي ،بينما كانت
أيــديــولــوجـيــة تلك «ال ـث ــورة» ،الفعلية ،دينية طائفية
تكفيرية استئصالية ،وقوتها الرئيسية ناجمة عن
الدعم الخارجي من قوى إمبريالية ورجعية ،وسعيها
الفعلي هو تدمير الدولة السورية .كيف باع املثقف
السوري املعارض نفسه للكذبة اإلقليمية الدولية؟
كيف انخرط في خندق واحد مع اإلرهابيني؟ كيف
وجد أن تدمير سوريا يمنحه فرصة ما؟
ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع امل ـث ـق ـفــن امل ـص ــري ــن ال ــذي ــن ج ـ ّـم ــدوا
مطالبهم املحقة ،لكي يقطعوا الطريق على اإلخوان
املسلمني واإلرهاب وتدمير مصر بالحرب األهلية،
ووق ـفــوا إلــى جــانــب جيشهم الــوطـنــي حفاظًا على
كـيــان الــدولــة الوطنية ،مــن حــق املــراقــب أن يتساءل
عن سقوط العديد من املثقفني السوريني في موقف
مضاد.
املشكلة ،كما أرى ،ليست أخالقية ،كما أنها ال تتعلق
ً
بالقمع .فمن بلدي سأذكر مثال واحدًا يتعلق بمناضل
بعثي معروف ،قضى في السجون السورية أكثر من
ّ
عشرين عامًا .لكن مجلي نصراوين ،منذ اليوم األول
للحرب على سوريا ،كان في مقدمة الناشطني للدفاع
عنها ،وعن النظام الذي أودعه املعتقالت حتى شاخ!
أحسب أن املشكلة الجوهرية تتعلق بالهوية الوطنية
الـ ـس ــوري ــة ال ـج ــري ـح ــة ب ــاق ـت ـط ــاع ــات س ــاي ـك ــس بـيـكــو
واالغـتـصــاب الصهيوني والـتــركــي .فــا هــي تطابقت
مع الجمهورية العربية السورية بحدودها السياسية
القائمة ،وال مع سوريا بحدودها الطبيعية املتوخاة،
ّ
بينما جــرى تبني هوية عربية فضفاضة أوســع من
املجالني السياسي والجغرافي لسوريا .وهو ما جعل
الجمهورية ّ
معومة الهوية الوطنية.
ال ـســؤال الثقافي الــوطـنــي ال ـســوري ،ال ـيــوم ،مركزي
وتــأسـيـســي .س ــوري ــا ،بــالـطـبــع ،عــرب ـيــة .لـكــن صــار
عليها اآلن ،بعد أربع سنوات من الفوضى ،أن تحدد
هويتها الوطنية الخاصة؛ فإما الــذهــاب نحو هوية
ســوريــا /الـجـمـهــوريــة ـ وهــو مــا أالحـظــه اآلن كتيار
يتسع بني السوريني ـ وإما الذهاب ،بال تــردد ،نحو
هوية سوريا الكبرى ،ما يفرض الشروع في ثورة
ثقافية ال تحتمل التأجيل.

تقرير

وسام المصري :وسيط مفوض من خاطفي العسكريين
رضوان مرتضى
ّ
ك ــلـ ـف ــت «جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ال ـش ـيــخ
وس ــام امل ـصــري ،بتفويض مكتوب،
ّ
ت ـ ــول ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض م ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية إلطالق سراح العسكريني
األسـ ـ ـ ــرى .امل ـك ـت ــوب ل ـي ــس تـفــويـضــا
بــامل ـع ـنــى ال ـح ــرف ــي ،إن ـم ــا ه ــو قـبــول
م ـب ــدئ ــي م ــن «الـ ـنـ ـص ــرة» و«الـ ــدولـ ــة
اإلس ــامـ ـي ــة» ب ــوس ـي ــط ج ــدي ــد ،بـعــد
املـعـلــومــات الـتــي تحدثت عــن رفض
قاطع من الجهة الخاطفة لوساطة
«ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن» .هـ ــذا
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـي ــان .أمـ ــا الـشـيــخ
ّوســام ّ املصري ،فقد أبلغ «األخبار»
أنه تلقى ّ
تعهدًا من «النصرة» بعدم
ال ـت ـعـ ّـرض للعسكريني األس ــرى ألي
ّ
أذى .وأك ــد أنــه حصل على املوافقة

مــن «ال ـن ـصــرة» و«ال ــدول ــة» لـلــدخــول
وّس ـي ـط ــا فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،كــاش ـفــا
ّ
أنــه ســلــم بـيــان التفويض للحكومة
اللبنانية عبر األجهزة األمنية ،وهو
ينتظر منها اإلذن الخطي للصعود
إل ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــرود مل ـق ــاب ـل ــة ال ـخ ــاط ـف ــن.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن ال ــوس ـي ــط
تواصل مع ضباط في استخبارات
ال ـج ـيــش وفـ ــرع امل ـع ـلــومــات ف ــي هــذا
الخصوص ،لكنه ينتظر لقاء املدير
الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
ابراهيم.
وال ـش ـي ــخ املـ ـص ــري ،داعـ ـي ــة إســامــي
م ـع ـتــدل ل ــدي ــه فـ ــرن ل ـب ـيــع املـعـجـنــات
يـعـتــاش مـنــه فــي مـحـلــة أب ــي سـمــراء
ف ــي ط ــراب ـل ــس .وي ـع ــرف ع ـنــه وقــوفــه
عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن ج ـم ـيــع
األطـ ــراف الـسـيــاسـيــة .وه ــذا ربـمــا ما

ش ـ ّـج ــع «ال ـن ـص ــرة» ع ـلــى ال ـق ـبــول بــه.
وكان املصري ّ
مقربًا في السابق إلى
ّ
الـحــاج حسام الصباغ الــذي أوقفته
اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش فــي طــرابـلــس.

طالبت «النصرة»
الحكومة إطالق سراح
الدليمي والعقيلي
الستمرار المفاوضات

وس ـبــق ل ــه أن تــولــى إم ــام ــة مساجد
عـ ــدة ف ــي ط ــرابـ ـل ــسّ ،ب ـي ـن ـهــا مـسـجــد
ال ـق ـبــة وم ـس ـجــد ال ـس ــن ــة واإلحـ ـس ــان.
وق ـ ــد ش ـغ ــل م ـن ـصــب املـ ـش ــرف ال ـع ــام
على وقف التراث اإلسالمي الكويتي
في طرابلس .وكــان من بني املشايخ
الــذيــن انـتـسـبــوا إل ــى الـلـقــاء السلفي
املعتدل مــع الشيخ صـفــوان الزعبي.
أم ــا الـ ـي ــوم ،ف ـهــو إمـ ــام وخ ـط ـيــب في
مسجد أبــو األنــوار في ســوق الذهب
في طرابلس.
ّ
زودت «الـ ـنـ ـص ــرة» ال ـش ـيــخ امل ـصــري
ّ
بـبـيــان يـحـمــل ش ـعــارهــا تـتـعــهــد فيه
«وقف إعدام أي من العسكريني حقنًا
للدماء وإكرامًا لألخ وسام املصري»،
بحسب ما ورد في التفويض ،لكنها
فــي الــوقــت نفسه قــرنــت ذل ــك بجملة
شروط على الدولة اللبنانية االلتزام

بـهــا ،وفـيــه دع ــوة إل ــى «وق ــف إطــاق
النار في عرسال وجرودها وإيقاف
اعتقال أي أخت من األخوات وإطالق
سراح األخوات اللوتي اعتقلن أخيرًا
ومنهن سجى الدليمي وعال العقيلي،
ً
تسهيال الستمرار ملف املفاوضات».
وختمت «النصرة» بيانها بالتحذير
ّ
قائلة« :إن أي إط ــاق نــار أو اعتقال
ألخوات أو اعتداءات أخرى على أهل
السنة كأحداث طرابلس يعد ناقضًا
للعهد ونعتبر في حل من أمرنا».
وقــد علمت «األخ ـبــار» أن الوسيط
ً
املـ ـ ــذكـ ـ ــور ُم ـ ـنـ ــح تـ ـف ــويـ ـض ــا ش ــام ــا
ّ
مـ ــن «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ي ـت ـع ــل ــق ب ـت ـعــديــل
مضمون لوائح السجناء املطلوب
مـ ـب ــادلـ ـتـ ـه ــم ،وأن أح ـ ـ ــد ال ـ ـشـ ــروط
ّ
س ـي ــرك ــز ع ـل ــى اإلس ـ ـ ــراع بـمـحــاكـمــة
املوقوفني».

