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ً
وصول املعارضة إلى السلطة مستقبال.

في الموقف ُ
الصوري

يمكننا اعـتـبــار ذل ــك بــاإلضــافــة إل ــى التمييز
الـ ـح ــاص ــل تـ ـج ــاه ض ـح ــاي ــا ب ـع ـي ـن ـهــم مــوق ـفــا
ُصـ َـوريــا مــن السلطة .إذ بعد انتهاء مفاعيل
«ال ـث ــورة» ووق ــوع الـبـلــد تـحــت حـكــم سلطات
ّ
متعددة أصبح املوقف األخالقي من السلطة
مشروطًا بــإبــداء مــواقــف مــن الجميع بما في
ذلك السلطات التي يؤيدها املعارضون ،حيث
ال ينفع أن تــديــن جــرائــم السلطة فــي دمشق
وأنت تتغاضى عن جرائم جيش اإلسالم في
الـغــوطــة الـشــرقـيــة أو جـيــش الـفـتــح فــي ادلــب
وريفها أو جماعة نور الدين زنكي في حلب.
املــوقــف مــن السلطة وحــدهــا ال يـعــود مجديًا
هـنــا ،فهي لــم تعد منذ فـتــرة الـفــاعــل الوحيد
وح ـتــى ل ــو اع ـت ـبــرنــاهــا األك ـث ــر قـ ــدرة م ــن بني
الفاعلني على ارتـكــاب الجرائم -وهــو محض

ً
النقاش لم ّ
أصال
ق
يتطر
ّ
إلى الحيثية التي يمثلها علوش

ُ َ
ال تــرى في ذلــك تناقضًا بني خطابها املعلن
وان ـت ـه ــاج ـه ــا مل ـس ـلــك ج ــزئ ــي فـ ــي ال ـت ـعــاطــف
م ــع ال ـض ـحــايــا ،وه ـ ــذا بــال ـت ـعــريــف ه ــو أصــل
التمييز ال ــذي يــرافــق عـمــل السلطة ويسمح
لها بتقسيم الناس وفقًا لتراتبية طبقية أو
عنصرية إلى درجــات .وإذا ّ
طبقنا هذا األمر
على حــالــة املـعــارضــة الجزئية أو املوضعية
ّ
ل ـس ـل ـط ــة عـ ــلـ ــوش نـ ـك ــون ف ـع ـل ـي ــا إزاء نـخــب
تتعامل بتمييز واضح تجاه ضحايا الرجل،
ّ
ُ
فــتـعـلــي مــن ش ــأن خـمـســة أو ســتــة مناضلني

وم ـن ــاض ــات وت ـص ـنــع ل ـهــم س ــردي ـ ّـات تـلـيــق
بـهــم وبتضحياتهم (وه ــم يـسـتـحــقــون أكثر
من ذلــك بالفعل) ،وتترك الباقي (وتعدادهم
يصل إلى أكثر من ألفي عائلة) ملصيرهم على
ّ
الخاصة
اعتبار أنهم ال يستوفون املعايير
بالضحايا .هــذا ال َيـ ُـجـ ُّـب فقط فـكــرة العدالة
الـ ـت ــي ت ـت ـهــم املـ ـع ــارض ــة ال ـن ـظ ــام بـتـغـيـيـبـهــا
ّ
ّ
للمتمردين الفقراء بل
مقاصة
وتحويلها إلى
ّ
يؤسس أيضًا ملنهج في العمل تجاه الفقراء
ّ
وامل ـهــم ـشــن م ــن ال ـب ـي ـئــات امل ــوال ـي ــة ف ــي حــال

ّ
أبعد مما قاله في عالنيته يسفه فيه كل من
هو في محور القتل واإلجرام من حزب الله
سوريا فإيران!
إلى
ّ
أعتقد أنـنــا أم ــام نخبة راسـفــة فــي ّأميتها.
ن ـخ ـبــة ت ـيـ ّـب ـســت ع ـلــى ق ـنــاعــات ـهــا .جــرفـتـهــا
دواف ـ ـ ــع االخ ـ ـتـ ــاف إل ـ ــى ال ـع ـم ــى األخ ــاق ــي
والـثـقــافــي وال ـت ـحــول إل ــى ب ــوق ل ـلــدفــاع عن
أسـ ــوأ األن ـظ ـمــة املـلـكـيــة الـتـكـفـيــريــة وأس ــوأ
الخيارات السياسية ،وانساقت مع مغريات
الـسـلـطــة وال ـن ـفــط والـطــائـفـيــة إل ــى املــواقــف
اإللهائية التضليلية التخديرية التافهة .في
عام  2006على سبيل املثال وخالل العدوان
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى لـ ـبـ ـن ــان أدركـ ـ ـن ـ ــا حـجــم
التناقض الــذاتــي لهذه النخبة ووظيفتها
في أن تقودنا إلى شقاء يتغذى من ضعفنا
واس ـت ـس ــام ـن ــا أمـ ـ ــام الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي.
وجـهــت ج ــام غضبها عـلــى ح ــزب الـلــه ألنــه
فـضــح زي ــف ش ـعــارات ـهــا وكــذب ـهــا ،فـلــم تكن
مناداتها بالسيادة واالستقالل إال تعمية
لتمرير مـشــروع التبعية وتقسيم املنطقة
تـحــت مـسـمــى «ال ـش ــرق األوسـ ــط ال ـجــديــد».
هـ ـ ــذه ال ـن ـخ ـب ــة وصـ ـم ــت حـ ـ ــزب الـ ـل ــه خ ــال
مـقــاومـتــه ال ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي بــالـجـنــون
والـعــدمـيــة ومـنـهــم الـعـمـيــد املـتـقــاعــد وهبة
ً
قاطيشا الذي ردد كالمًا مماثال بعد اغتيال
ً
الجزيرة الفضائية قائال:
القنطار على قناة ّ
«ح ــزب ال ـلــه ي ـعــرف أن ــه فــي ح ــال ّحـصــل رد
كـبـيــر م ــن ج ـن ــوب ل ـب ـنــان يـعـنــي أنـ ــه يفتح
حربًا كحرب تموز ال قدرة على لبنان على
ّ
تحملها وال على الشعب اللبناني ،والشعب
الخطيئة التي هي شبيهة
لن يغفر له هذه
ّ
بخطيئة تموز» .أي أنــه يعرض لبنان إلى
مخاطر ال قدرة على احتمالها فيما الواقع
ّ
والحقيقة أن لبنان خــرج مــن هــذه الحرب
أصلب عودًا وأقوى على مواجهة اعتداءات

إسرائيلية مقبلةّ ،أما الشعب الذي ثبت في
أرض ــه وح ـمــى امل ـقــاومــة وتـحـ ّـمــل صــواريــخ
الـحـقــد اإلســرائـيـلـيــة وع ــذاب ــات ال ـجــراح في
أش ـ ـ ّـد ال ـ ـظـ ــروف ِح ـل ـك ــة ه ــو ال ـ ــذي قـ ــال عـنــه
األمــن العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـل ــه «يـ ــا أش ـ ــرف الـ ـن ــاس وأطـ ـه ــر الـ ـن ــاس».
وعند اندالع الحرب في سوريا أرادت هذه
الـنـخـبــة طــريــق ال ـنــأي بــالـنـفــس ،فــي الــوقــت
ال ــذي تتحرك فيه خــرائــط املنطقة وتتبدل
ّاملعالم الجيوسياسية الذي أصبح واضحًا
أنها تقود إلى نهايتنا ،بينما نستطيع أن
نحمي أنفسنا وبلدنا وتحصني صيغتنا
ال ـت ـعــاي ـش ـيــة أح ـ ـ ــرارًا مـسـتـقـلــن ب ـع ـي ـدًا عــن
ال ـصــراخ األب ــح ال ــذي ال يسمعه الـكـبــار في
العالم!
امل ـش ـك ـل ــة فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـن ـخ ـب ــة أنـ ـه ــا ال ت ــرى
م ــن ال ـبــدائــل امل ـتــوفــرة ملـجــابـهــة الـتـحــديــات
الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا ل ـب ـن ــان س ـ ــوى ب ــدي ـل ــن ال
غـيــر :االنـكـفــاء وع ــدم امل ـبــادرة إلــى أي فعل،
واالعتماد على قوى خارجية ولو من خالل
عــاقــات التبعية مـعـهــا .لـكــن ه ــذه الـبــدائــل
هــروبـيــة تـكــرس قـيــم ال ـيــأس واالن ـه ــزام وال
ّ
تزود اللبنانيني بالوعي والثقة واالعتماد
ّ
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــذات وتـ ـح ــم ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـج ــاه
ّ
األوضـ ــاع املـضـطــربــة ،ثــم إن املـخــاطــر أكبر
م ــن ال ــرك ــون إل ــى بــادت ـنــا الـقــديـمــة وأعـمــق
من االنجذاب السلبي نحو بلدان النفط أو
البقاء في الفراغ بانتظار «أن يأتي غودو»!
ّ
سمير كــان يعلم أن التضليل سيبلغ مداه
ّ
ّ
وصغارها سيحولونه
وأن كبار السحرة
ّ
إلى مجرم وقاتل أطفال ،لكنه لم يكن يبالي
بصوت الطبول ّ
حيًا كان أو شهيدًا .واختار
الساحة األكثر تعقيدًا والتباسًا ليشهد لها
باملقاومة ولتشهد له بعشقه لفلسطني!
* كاتب وأستاذ جامعي

اف ـتــراض ّ -فـهــذا ال يعني أنـهــا األس ــوأ ،كما ال
يـعـنــي غ ــض ال ـط ــرف ع ــن امل ـجــرمــن اآلخــريــن
أو اعـتـبــار أفعالهم «دفــاعــا عــن الـنـفــس» كما
يحصل مع املعارضة املسلحة في حلب.
هـ ــذه األخـ ـي ــرة ال تـسـيـطــر ف ـقــط ع ـلــى ال ـجــزء
الـشــرقــي مــن حـلــب وأجـ ــزاء أخ ــرى مــن ريفها
مـثـلـمــا ي ـج ــرى ال ـت ـعــريــف ع ـن ـهــا ف ــي أدب ـي ــات
املعارضة واإلع ــام القريب منها ،بــل تفرض
أيضًا (وهذا األساس) على الجزء الغربي من
املــديـنــة حـصــارًا ُمطبقًا وتـعــاقــب أهـلــه عقابًا
جـمــاعـيــا مـنــذ أك ـثــر مــن سـنــة ون ـصــف السنة
ب ـحـ ّـجــة م ــواالت ـه ــم ل ـل ـن ـظــام .وحـ ــن يقصفها
ّ
النظام (ويتخلل هذا القصف جرائم موصوفة
ضـ ّـد املدنيني) باستخدام البراميل املتفجرة
ال ت ـ ّ
ـرد كـمــا يـفـتــرض بـمـعــارضــة مـســؤولــة أن
تفعل على ثكناته أو مواقعه العسكرية وإنما
تـس ـتـهــدف ال ـب ـن ـيــة ً الـتـحـتـيــة ل ـل ـجــزء الـغــربــي
مــن املــديـنــة مــوقـعــة بها أكـبــر قــدر مــن الضرر
ّ
والتدمير .فــي كــل مـ ّـرة تفعل فيها املعارضة
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ذلــك تجد مــن يـبـ ّـرر لها فعلتها بذريعة أنها
ت ـح ـمــي نـفـسـهــا م ــن ب ــرام ـي ــل ال ـن ـظ ــام ،وحــن
يسقط ّ
جراء «مدافع جهنم» التي تستخدمها
ضحايا مدنيون يكون ّ
الرد بأنهم ثمن يتعيّ
على الـنـظــام (أو بيئته) دفـعــه ج ـ ّـراء ارتكابه
للمجازر فــي البيئة املقابلة .ال تبدو النخب
املعارضة وهــي تفعل ذلـ ًـك وتضفي الشرعية
عـلــى أع ـمــال الـقـتــل معنية بنظرية االت ـســاق،
حـيــث ت ـف ـتـ ِـرض ه ــذه األخ ـي ــرة حـ ـدًا أدنـ ــى من
ال ـت ـمــاســك ف ــي ص ـيــاغــة امل ـظ ـلــوم ـيــة وال ــدف ــاع
ّ
عنها في وجــه السلطةّ ،
الحد
أي سلطة .هــذا
بــدأ يغيب منذ فـتــرة ،وبالتحديد منذ بــدأت
«الثورة» في بناء سلطتها على أرض الواقع.
منذ ذلك الوقت والنخبة املعارضة في حيرة
م ــن أم ــره ــا ،ف ـ ًهــي أض ـف ــت ف ــي خ ـطــاب ـهــا منذ
ّ
البداية شرعية واضحة على العمل املسلح،
ّ
سيتحول بهذه السرعة
ولكنها لم تعتقد انه
إل ــى س ـل ـطــة ،وي ـش ــرع ف ــي ت ـقــويــض األس ــاس
األخــاقــي لعملها ونـضــالـهــا .ربـمــا ساعدها
الخروج من سوريا على التخفيف من تبعات
األمر على وجودها و«مصداقيتها» ولكنه لم
يحفظ لها الرصيد الذي بنته خالل وجودها
هنا ،فأضحت مواقفها تعبيرًا عن وجودها
فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج أكـ ـث ــر م ـن ــه فـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل .وم ــن
ّ
الطبيعي في هذه الحالة أن تكون املواقف أقل
ً
ّ
كلفة بكثير ،حيث يتطلب البقاء هنا ثمنًا لم
ً
تعد املعارضة النخبوية قادرة على ما يبدو
َ
ُ
على دفـعــه ،ومــن هنا يأتي املنحى الــصــوري
املتصاعد في مجمل انتاجاتها األخيرة .هذا
ّ
ال يقلل من قيمة ما تنتجه في الخارج ولكن
في غياب الفاعلية التي يتيحها الوجود في
الداخل يصبح التعبير عن املوقف أقــرب إلى
الفعل الرمزي ،وهو فوق رمزيته واضمحالل
ّ
يتغير كثيرًا ،ولم ينجح في توسيع
تأثيره لم
ّ
هــامــش الـتـضــامــن مــع أصـحــابــه ،فبقيوا قلة
ر ُغ ـ ــم ادع ــائـ ـه ــم ت ـم ـث ـيــل األكـ ـث ــري ــة الـشـعـبـيــة
امل ـض ـطـ َـهــدة .وف ــي ح ــال لــم تـتـغـ ّـيــر مقاربتهم
ّ
ل ـل ــواق ــع ه ـن ــا ،وظ ــل ــت ع ـل ــى ط ــوره ــا ال ــراه ــن
فسيصبحون عاجزين حتى عن التعبير عن
الحالة الشعبية السورية في الخارج ،حيث ال
وجود ملرجعة وحيدة يجرى االحتكام إليها
حني ُيراد التعبير عن أمر ما .وهذا «مصير»
ال يريده «للثوريني» حتى ّ
ألد خصومهم.
* كاتب سوري

بيان

«التونسية لمقاطعة إسرائيل»
ُ ّ
تحذر من تكريس سياسة التطبيع
قـ ـ ـ ّـررت ح ـكــومــة ال ـت ـحــالــف الــربــاعــي
ال ـ ـحـ ــاكـ ــم تـ ـعـ ـي ــن ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــد خ ـم ـيــس
ال ـج ـه ـي ـنــاوي وزيـ ـ ـرًا ل ـل ـخــارج ـيــة ،في
إطــار قــرار التعديل ال ــوزاري األخير.
ومعروف ّأن الجهيناوي ،الــذي عمل
ح ـتــى ال ـت ـعــديــل األخـ ـي ــر مـسـتـشــارًا
دي ـب ـلــومــاس ـيــا لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
سـبــق ل ــه أن اضـطـلــع بـمـهـ ّـمــة تمثيل
ال ـن ـظــام الــدي ـك ـتــاتــوري ال ـســابــق لــدى
سـ ـلـ ـط ــة ال ـ ُـك ـ ـيـ ّــان الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي فــي
فلسطني املحتلة .وقد سبق أن طالبت
بـعــض األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة بــإقــالـتــه
فــي  ،2011عـنــدمــا ك ــان كــاتــب دولــة
لـلـخــارجـيــة فــي الـحـكــومــة االنـتـقــالـ ّـيــة
التي ّ
ترأسها وقتئذ الرئيس الحالي
ُ
الـ ـب ــاج ــي ق ــائ ــد ال ـس ـب ـس ــي .وي ــذك ــر
ّأن ال ـح ـكــومــة ت ـضـ ّـم م ـنــذ تشكيلها
وزي ــرة أخ ــرى ،مـتـ ّ
ـورطــة فــي التطبيع
ّ
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ه ــي الـ ـس ــي ــدة سـلـمــى
اللومي التي سبق لها أن زارت الكيان
ال ـص ـه ـيــونــي ق ـبــل الـ ـث ــورة ف ــي إط ــار
ّ
التجارية .كذلك ُس ّجل في
مشاريعها
خــال شهر كــانــون األول /ديسمبر
املنقضي مـشــاركــة الـنــاشـطــة يمينة
ثابت فــي برنامج ح ــواري على قناة
ّ
ّ
الصهيونية .ويمثل هــذا األمــر
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خـطــوة غـيــر مسبوقة فــي سـيــاق ما
ّ
الجمعياتي»،
يمكن وصفه بـ«التطبيع

وذل ــك بـغـ ّـض الـنـظــر عــن م ــدى ّ
أهمية
م ــن قــامــت ب ــه وع ــن صــدقـ ّـيــة نفيها
الالحق لعلمها ّ
بهوية وسيلة اإلعالم
ّ
املذكورةّ .
ي ـج ــري كـ ــل هـ ــذا ف ــي ظـ ــل اس ـت ـمــرار
وت ـصــاعــد ج ــرائ ــم ن ـظــام االبــرتـهــايــد
الصهيوني ّ
ضد الشعب الفلسطيني
الشقيق ،وفي ٍّ
تحد صارخ للمشاعر
ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة واإلن ـ ـس ـ ــان ـ ـي ـ ــة ل ـل ـش ـعــب
التونسي ،وفي استهتار ّ
تام بمبادئ
ثورة  17ديسمبر التي كانت «الكرامة
الوطنية» أحد شعاراتها الرئيسية.
ويـ ـت ــراف ــق ال ـت ـس ــاه ــل ،بـ ــل ال ـ ـتـ ـ ّ
ـورط،
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي مـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوات
ال ـت ـط ـب ـي ـعـ ّـيــة م ــع ت ـج ــاه ــل ال ـح ـكــومــة
الحالية ،والحكومات التي سبقتها،
ملـطـلــب ع ــدد م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
وامل ـج ـت ـم ـعـ ّـيــة ب ـت ـجــريــم الـتـطـبـيــع مع
الكيان الصهيوني الذي عرف ذروته
خالل صياغة الدستور قبل سنتني.
ُ
تطالب الحملة
وبـنـ ًـاء على مــا تـقـ ّـدم،
ّ
ّ
التونسية ملناهضة التطبيع
الشعبية
مع «إسرائيل» ومقاطعتها بـ:
ـ أن تتراجع الحكومة عن قرار تعيني
ّ
ّ
للخارجية
خميس الجهيناوي وزيرًا
ّ
بـسـبــب ت ــورط ــه ف ــي تـطـبـيــع عــاقــات
الديكتاتورية مع الكيان الصهيوني.
وتعتبر ّأن الجهيناوي غير مـ ّ
ـؤهــل،

ّ
ّ
املهنية من
بغض النظر عــن كفائته
ّ
عدمها ،لتمثيل البالد التونسية في
عهد ما بعد الثورة .كما ّ
تجدد الحملة
مـطــالـبـتـهــا بــإقــالــة وزي ـ ــرة الـسـيــاحــة
سلوى اللومي لنفس السبب.
ـ ـ ـ أن ُي ـس ــرع مـجـلــس نـ ـ ـ ّـواب الـشـعــب
بــالـنـظــر فــي م ـشــروع قــانــون تجريم
الـتـطـبـيــع الـ ــذي ت ـقـ ّـدمــت ب ــه أك ـثــر من
ّ
برملانية في السنوات األخيرة،
كتلة
ّ
وال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ـي ــه .ع ـل ـمــا بـ ـ ــأن ه ــذا
ّ
القانون يمثل مطلبًا شعبيًا ،وليس
فقط حزبيًا.
وتـهـيــب الـحـمـلــة الـشـعـبـ ّـيــة ملناهضة
التطبيع مــع كـيــان ال ـعـ ّ
ـدو ومقاطعته
ّ
بكافة القوى ّ
الحية للشعب التونسي
ّ
ّ
للتصدي لهذه االستفزازات
أن تتجند
ّ
ً
الخطيرة ،الـتــي ال تمثل اع ـتــداء على
االلتزام التونسي التاريخي بمناصرة
الـقـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة فـحـســب ،بل
وك ــذل ــك ان ـقــابــا واض ـح ــا ع ـلــى أحــد
مطالب ثــورة الشعب التونسي التي
َ
نادت ُب ْ
عيد إسقاط بن علي بتحرير
فـلـسـطــن ووق ــف الـتـطـبـيــع م ــع كـيــان
االحتالل الصهيوني.
ّ
ّ
التونسية
الشعبية
الحملة
ملناهضة التطبيع مع
«إسرائيل» ومقاطعتها

