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من اجل تنشٌط الحوارات الفكرٌة والثقافٌة والسٌاسٌة بٌن الكتاب والكاتبات
والشخصٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة األخرى من جهة ,وبٌن قراء وقارئات

موقع الحوار المتمدن على االنترنت من جهة أخرى ,ومن أجل تعزٌز التفاعل
االٌجابً والحوار الٌساري والعلمانً والدٌمقراطً الموضوعً والحضاري البناء,
تقوم مإسسة الحوار المتمدن بؤجراء حوارات مفتوحة حول المواضٌع الحساسة
والمهمة المتعلقة بتطوٌر مجتمعاتنا وتحدٌثها وترسٌخ ثقافة حقوق اإلنسان وحقوق
المرأة والعدالة االجتماعٌة والتقدم والسالم.
حوارنا  -109-سٌكون مع األستاذة رندا قسٌس  -كاتبة وسٌاسٌة معارضة سورٌة,
ومإسسة ورئٌسة حركة المجتمع التعددي  -حول :الربٌع العربً بٌن شتاء سٌبري
وصٌؾ صحراوي.

أتى الربٌع العربً (كما ٌحلو للكثٌرٌن تسمٌته) نتٌجة عوامل عدٌدة ومتفاوتة
تراكمت على مر العقود ,األمر الذي ٌبرر االعتقاد انه لم ٌكن ولٌد لحظته بل جاء
فً ظروؾ تؤجٌج نفسً متؤثرا بظهور عوارض خارجٌة دفعت مالٌٌن األفراد الى
أن ٌطرحوا على السطح شحناتهم الداخلٌة المتراكمة المكبوتة من خالل انفجار
تدرٌجً ,تحول الى ثورة فً نهاٌة المطاؾ ,كانت كافٌة لقلب العدٌد من األنظمة
التً نخرها االستبداد والفساد .وهذا ما رأٌناه بالفعل فً كل فصل من فصول هذا
"الربٌع العربً".
ال شك أن القمع المفرط من قبل األنطمة االستبدادٌة لعب دوراًا محفزاًا للالوعً
وأسالٌب من أجل تفرٌػ التوتر عند األفراد ,وهو التوتر
طرق
الجمعً للبحث عن
َب
ٍق
الناتج عن كبت الذات على أصعدة حٌاتٌة مختلفة ,ولكن على صعٌد حرٌات التعبٌر
على نحو خاص.
استطاعت هذه األنظمة ,قبل اندالع االنتفاضات فً بعض البلدان التً ترضخ للثقافة
العربٌة-اإلسالمٌة ,استجالب الدٌن األصولً الى أراضٌها وذلك للحفاظ على
استمرارٌتها ,فمارست لعبة مزدوجة تجلت بانتحال بعض األنظمة صبؽة العلمانٌة

وذلك من خالل مهاجمتها ألحزاب سٌاسٌة ذات قاعدة دٌنٌة إال أنها لجؤت فً ذات
الوقت الى تؽذٌة التشدد الدٌنً والمساهمة بانحسار التوعٌة لدى األفراد.
ومما ال شك فٌه أن القاعدة الدٌنٌة للمجتمعات العربٌة والتً تحصر الفرد ضمن قٌم
منافٌة لتركٌبته النفسٌة سهلت لهذه األنظمة آلٌة اخضاع الفرد لها لتساهم ,مع الدٌن,
فً كبح رؼبات وحاجات الفرد الذي انتهى الى أن اتخذ من الدٌن ملجؤ أخٌرا له.
وقد أدى هذا األمر مع مرور الوقت الى زعزعة الهوٌة الوطنٌة (السٌما إذا أخذنا
بعٌن االعتبار أن الدٌن بال وطن ,وأن التدٌن ال ٌحترم الوطنٌة).
ولعل ما ٌجدر االنتباه له خصوصاًا ,ان تلك األنظمة انتحلت دورها الوطنً لتحوله
الى رداء فً حفلة استبداد تنكرٌة وذلك من خالل إطالقها لشعارات وتكرارها
لمفردات تعبر عن موقؾ وطنً أو قومً مما أدى الى شعور الكثٌرٌن (السٌما من
الشباب) ببعض النفور وذلك بشكل الواع من تلك الشعارات والمفردات.
لقد بدأ اإلسالم المتشدد والبعٌد عن الذاكرة التارٌخٌة الجمعٌة بالتوؼل فً نسٌج
بعض المجتمعات ,لٌقوم اإلسالمٌون باستؽالل مشاعر االنكسار لدى هذه المجتمعات
الرازحة تحت ثقل الشعور الدفٌن بالهزٌمة ,ولتدؼدغ حاجتها النفسٌة الباحثة عن
وجود فعلً ,من خالل تقدٌمهم هوٌة دٌنٌة ٌستطٌع الفرد (المتقوقع بدوره ضمن
المإسس بدوره على منظومة أخالقٌة-دٌنٌة ؼٌر قابلة للتؽٌٌر
إطار نموذجه الثقافً,
َب
وقائمة على مبدأ التصعٌد) من خاللها الشعور باألمان والتعوٌض عن جمٌع رؼباته
والمحروم من ممارستها.
وبالطبع كان لتقنٌات االتصال الحدٌثة أثرٌر أتاح تداول المعلومة بٌن األفراد لتشكل
أرضٌة مناسبة لالنتفاضة ضد االستبداد .مع ذلك ,فالمعلومة هً ركٌزة المعرفة
ولٌست المعرفة ذاتها .فمن خاللها (أي المعلومة) ٌتم تشكٌل التمثٌل العقلً إن كان
بشكل واع أو الواع ,لٌكون لها تؤثٌرٌر فً الذات الفردٌة ,حٌث تتؽلؽل فً األعماق
من خالل وسائط االحساس المختلفة .وكما نعلم ,فمع امتصاص أي فكرة خارجٌة
تخضع للتفاعالت النفسٌة الفردٌة ٌقوم الالوعً بطرحها بشكل واع عند اختمارها
فً حال توفر ظرؾ خارجً ٌسمح لها بالتظاهر واإلعالن عن نفسها.

دعونا نلقً نظرة خاطفة على المراحل التحضٌرٌة الالوعٌة والتً أدت الى اندالع
االنتفاضات ,إذ نجد رفض الالوعً لواقعه ,باحثا ًا فً ذات الوقت عن طرٌقة
للخروح من واقعه القاسً ,فهو فً بحث دائم عن حلول لتخفٌؾ وطآة التوتر التً
ٌعٌشها الفرد بشكل الواع .وعند ظهور األرضٌة المناسبة للتعبٌر عن ذاته تبدأ
عملٌة االنتقال من الحالة الالواعٌة الى الحالة الواعٌة الفردٌة .وبما أن المعاناة فً
هذه المجتمعات ٌشترك بها الكثٌر من األفراد ,نرى توحد هذه الحالة لتؤخذ منحىًا
جماعٌاًا ,وذلك بحثا عن تؽٌٌر جذري.
ال ننسى أن القمع بكل قٌاساته االجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة ٌعتبر محفزاًا أساسٌا ًا
للتمثٌالت العقلٌة الباحثة عن عملٌة طرح وتنفٌس فً التعبٌر فً لحظات مناسبة .إال
أننا نعلم أٌضا ًا أن تضافر عوامل أخرى دفع أفراد هذه المجتمعات الى التمرد على
واقعهم .فالعامل االقتصادي له دور اضافً فً اؼالق آخر فوهة للتنفٌس ,األمر
الذي جعل تلك المجتمعات تبدو وكؤنها طنجرة ضؽط تم إؼالق صمامها ,وخصوصا ًا
بعد أن أحكمت الدول الؽربٌة المداخل الٌها وأوصدت باب الهجرة.
كان من السهل ,بعد اندالع االنتفاضات ,أن تستفٌد الحركات اإلسالمٌة من حالة
الفراغ السٌاسً والثقافً التً تعانً منها هذه المجتمعات ,كون هذه الحركات هً
األكثر تنظٌمٌا ًا وفعالٌة فً العمل الجماعً مقارنة مع نظٌراتها العلمانٌة أو اللٌبرالٌة
التً تنقصها الخبرة فً العمل الجماعً والتً ٌتسم جمهورها بانفرادٌة مفرطة.
طبعا ًا ال ٌعنً ذلك قدرة تلك الحركات اإلسالمٌة على الحفاظ على استمرارٌتها وذلك
لتشابهها مع األنظمة القمعٌة من حٌث الرقابة للمعلومة والذهن ,ناهٌك على أن هذه
الحركات متقوقعة ضمن دائرة زمنٌة وحقبة تارٌخٌة ؼٌر متوافقة مع العصر .وما
نشاهده فً مصر هو أكبر مثال على بدء خسارة اإلسالم السٌاسً لقاعدته الشعبٌة.

***
سؤتطرق اآلن الى الحالة السورٌة كونها األكثر تعقٌداًا .وتعقٌدها ٌعود الى أسباب
كثٌرة.

لقد بدأ المتظاهرون فً سورٌا مطالبٌن النظام باالصالح ,وإبان قمعه للمتظاهرٌن
علت األصوات تدرٌجٌا ًا لتطالب بسقوط النظام مع رأس هرمه .واتخذت الدول
الؽربٌة وعلى رأسها فرنسا وبرٌطانٌا والوالٌات المتحدة موقفا ًا صارما ًا (لم ٌتجاوز
العبارات كـ "على بشار األسد التنحً" أو "ال توجد أٌة شرعٌة للنظام
السوري"…الخ) كما سحبت سفرائها بعد حٌن وقطعت جمٌع قنوات االتصال
الدٌبلوماسٌة حٌث أعتقد الجمٌع أن هذه الدول على وشك التدخل العسكري لمساعدة
السورٌٌن بالتخلص من نظامه القمعً.
وعلى الرؼم من كل المعاناة التً انطوت علٌها االنتفاضة السورٌة ,فانها لم تتمكن
من استمالة أقلٌاتها وذلك ألسباب كثٌرة ,منها انعدام الثقة فٌما بٌن مكونات الشعب
السوري ,وفقدان األمل عند كثٌر من هذه المكونات بحصول تؽٌٌر اجتماعً وثقافً
دٌمقراطً حقٌقً ,ناهٌك عن عدم ضمان مصالح األقلٌات ,وخصوصا ًا وأن القوة
الرئٌسٌة للمعارضة السورٌة ,إن كانت ممثلة بالمجلس الوطنً أو االئتالؾ الوطنً,
ظلت عاجزة عن إعطاء أٌة ضمانات لجمٌع األقلٌات ,وهو ما اتضح جلٌا ,باألصح,
فً عدم قدرة هذه المعارضة على فهم واستٌعاب خوؾ األقلٌات التً ظلت تخشى
فقدان حقها فً البقاء والمشاركة الفعلٌة فً بناء سورٌا الجدٌدة.
وكان من الجلً أن ؼالبٌة المسإولٌن فً تلك المعارضة ال تملك ثقافة التنوع فهً
تنظر إلى مسؤلة دور ومكانة األقلٌات من باب التفضٌل ولٌس من باب المشاركة
الحقٌقٌة ,حتى رأٌنا تلك المعارضة تكرر عباراتها كـ"احترام الدٌانات والمكونات"
من دون العمل على تقدٌم ضمان حقٌقً لحقوق األقلٌات .فً حٌن ان ما ٌهم
األقلٌات هو اعتراؾ اآلخر بها كشرٌك فً صنع القرار وحقه فً ضمان مصالحه.
ال ننسى أٌضا ًا أن هجوم اإلسالم السٌاسً لٌكون صانع القرار فً سورٌا وتوؼل
الحركات األصولٌة والجهادٌة فً سورٌا ومحاربتهم طائفة معٌنة أدى الى تؤكٌد
وتثبٌت "سٌنارٌو األسد" الذي حاول تحقٌقه منذ بداٌة الحراك .وهو السٌنارٌو الذي
ظل ٌركز على إثارة المخاوؾ من التطرؾ واإلرهاب األصولً الموجه ضد
األقلٌات بالذات.

من هنا نجد أن قدرة النظام فً االستمرارٌة نتجت أوالًا عن امكانٌته البالؽة على
الصبر ,وهو أمر ٌعود الى خبرته الطوٌلة ,لالستفادة من أخطاء المعارضة .كما أن
انتشار الجهاد فً سورٌا أعطى النظام الحجة للتحكم باألقلٌات فً سورٌا.
سارعت هٌئات المعارضة المختلفة الكتساب شرعٌتها من قبل الدول الداعمة
للحراك السوري ضد جالدٌه متناسٌة أن أحد المشاكل الرئٌسٌة فً إحداث أي تؽٌٌر
هً استقطاب األقلٌات األثنٌة والطائفٌة التً تشكل بٌن  ٣٥و ٤٠بالمئة من الشعب
السوري .مما أتاح للنظام السوري اللعب على هذه الورقة .وٌدرك السورٌون ,وعٌا
أو الوعٌا ,انه ال ٌكفً وجود بعض األفراد من بعض األقلٌات فً هذه المجالس
لتدعً أنها تمثل مصالح فئاتهم .من هنا نستطٌع القول :إن موضوع األقلٌات هو
جزء من الحل فً سورٌا .وتجاهله جزء من المشكلة التً انتهت الى تعقٌد المشهد
برمته ,والى تحوٌله الى مستنقع مفتوح لسفك الدماء.
ولكن ,إضافة الى موضوع األقلٌات ,نجد أن قسما كبٌرا من المعارضٌن الموجودٌن
فً تلك الهٌئات ظلوا عاجزٌن عن إٌجاد لؽة خطاب واقعٌة تتناسب مع لؽة
المصالح ,إن كان على مستوى الداخل السوري أو على الصعٌد الخارجً .فكان
ومازال خطاب البعض عاطفٌا ًا محدوداًا ضمن عبارات ومصطلحات تعكس نقصا ًا فً
التجربة الحسٌة وعجزا عن فهم تعقٌدات العملٌة السٌاسٌة وأخالقٌتها ,بل األخالق
بحد ذاتها.
وإذا حاولنا فهم عملٌة األخالق ,نجد أن مبدأ األخالق ٌعتمد على فكرة المفهوم اآلنً
لعملٌة التؤقلم مع الواقع وذلك إلٌجاد مصالح متقاطعة بٌن الجمٌع .فمن وجهة نظر
نفسٌة وأنثربولوجٌة الى منابع األخالق ,نجد أن نشؤة الوعً األخالقً ترتكز على
التفاعالت النفسٌة لألفراد ,مما ٌجعل القواعد األخالقٌة للجماعات متماشٌة مع الحالة
النفسٌة لألفراد والتً تمت ؼربلتها حسب المصالح العامة للجماعة .أي كما رأى
شوبنهاور عند تساإله عن القاعدة األخالقٌة ,حٌث وجد أن منبعها منبثق من األنوٌة
الذاتٌة.

الشك أن ثقافة المجتمعات القائمة على عملٌة تصعٌد مستمرة هً السبب الرئٌسً
لعجز األفراد عن فهم الواقع وصعوبتهم فً التؤقلم مع المعطٌات المتؽٌرة .ولهذا
السبب إٌضا ًا نرى أن المعارضة السٌاسٌة الموجودة داخل تلك الهٌئات تسعى الى
فرض حججها البسٌطة ومبرراتها من خالل عملٌة عرض للواقع السوري
واختصاره على مفهومً الشر والخٌر ,واقتصار واقع معقد على مفهومها الجامد
للخطؤ والصواب .فنراها عاجزة عن امتالك خطط استراتٌجٌة منذ اندالع هذه
االنتفاضة ,كما أنها ظلت عاجزة عن التخلص من الخطاب العاطفً الذي ٌقٌدها
داخل تؤثٌراتها النفسٌة ,األمر الذي جعلها أسٌرة لمفاهٌم وافتراضات سطحٌة وؼٌر
متوافقة مع تعقٌدات الواقع االجتماعً السوري.
على الصعٌد الخارجً ,نجد أن المسؤلة تتجاوز عجز الهٌئة المشرعة من المجتمع
الدولً فً التعامل مع الواقع على األرض فً سورٌا ومع الكتائب المسلحة التً
تتبع أجندات تكفٌرٌة إقصائٌة بعٌدة كل البعد عن أهداؾ الحراك السوري .وبٌنما
بدت الوالٌات المتحدة عاجزة عن إٌجاد تسوٌة تضمن مصالح الدول التً تلعب
دوراًا رئٌسٌا ًا فً الملؾ السوري ,فإن الدور الذي تولته بعض دول الخلٌج ساهم فً
زٌادة حالة التصحر الفكري والسٌاسً بالنسبة لمعارضة ظلت ممزقة ومحدودة
الخبرة.
إن المفاهٌم التً انطلقت منها دول الخلٌج كشفت عن سوء فهم لتعقٌدات واقع
اجتماعً ٌختلؾ ,بفضل تعددٌته بالذات ,عن الواقع الذي تعرفه بقٌة دول الربٌع
العربً .فقد مالت هذه الدول الى دعم "األؼلبٌة" الطائفٌة ,دون أن تدرك العواقب
التً قد تنجم عنه ,بل ودون أن تدرك أن خطاب "األؼلبٌة" الطائفً ,مدمر لٌس
للطموحات الوطنٌة الدٌمقراطٌة وحدها ,ولكنه مدمر أٌضا لتطلعات تلك األؼلبٌة
أٌضا.
وما كان تصحر هذا الفهم لٌحتاج الى الكثٌر من الجهد لكً ٌتحول إلى سٌاسة ال
محٌد عنها بالنسبة لمن ٌتلقون الدعم من تلك الدول .وحٌثما أصبح سوء الفهم هو
"الفهم" الوحٌد الممكن ,فقد كان من الطبٌعً لدائرة سفك الدماء أن تطول وتتسع,

وان ٌواجه الحراك الشعبً من أجل الحرٌة والدٌمقراطٌة امتحانا عسٌرا فً مدى
جدٌة تمثٌله لكل مكونات الشعب السوري.
خارجٌا ًا أٌضا ,هناك نقطتان أساسٌتان لدى الحكومة الروسٌة لم تستطع الوالٌات
المتحدة االجابة علٌهما وما ٌزال ال أحد ٌعلم ما هً االجابة وهما:
ـ من هو البدٌل للنظام الحالً الذي لدٌه المعرفة والحنكة الالزمة إلدارة مصالح
الدول الالعبة والقادر على امساك الزمام فً سورٌا؟
ـ وحتى تحٌن موافقة الرئٌس السوري على التخلً عن السلطة ,فمن هً الدول التً
ٌمكنها استقباله واستقبال طاقم قٌادته كامالًا؟ وما هو مصٌر أمواله؟ (ألن الدولة التً
ستقبل به لن تضع تحت تصرفه مٌزانٌتها).
ال ٌوجد الى اآلن فً الوالٌات المتحدة فرٌق ذو خبرة ٌستطٌع إدارة تعقٌدات الملؾ
السوري ,وكؤن الفرٌق المهتم فً الملؾ السوري أصابته العدوى من قٌادًٌ
االئتالؾ والمجلس ,فؤصبح مثلهم ٌردد شعاراتهم وجملهم لٌقوم بالتسوٌق لبعض
الشخصٌات ولالئتالؾ ,لٌقوم هو اآلخر بالترقٌع .وال ٌقتصر هذا األمر على
الوالٌات المتحدة بل انه ٌطال سٌاسات فرنسا وبرٌطانٌا أٌضا ًا.
ال ٌعنً هذا أن هناك قوة واحدة فً هذه البلدان هً التً تإثر وتجزم ,فهناك العدٌد
من القوى الموجودة المعارضة للخط العام لهذه الفرق التً تدٌر الشؤن السوري.
وبسبب تنازع الخٌارات ,ما تزال فرنسا وبرٌطانٌا تتردد فً تسلٌح المعارضة ,مع
العلم أنهما كانا السبب فً رفع حظر األسلحة لصالح الكتائب المقاتلة للنظام
السوري .وعلى النحو نفسه نرى تردد الوالٌات المتحدة فً عملٌة التسلٌح لوجود
قسم من إدارة الرئٌس أوباما تعارض وبشدة تسلٌح المعارضة وعلى رأسهم برٌنان
الذي ٌترأس سً.اي.اٌه.
وتؤتً معارضة بعض القوى الموجودة فً هذه البلدان لتسلٌح المعارضة ألسباب
عدٌدة منها :عدم وجود آلٌة لضمان عملٌة توزٌع األسلحة كً ال تقع بؤٌدي
الجهادٌٌن الموجودٌن داخل األراضً السورٌة ما ال ٌقل عن  ٨٠٠جهادي أوروبً؛

فً حال تسلٌح المعارضة بؤسلحة نوعٌة ستقوم روسٌا بعملٌة تسلٌح أكبر للنظام
السوري ألنها ستعتبر هذا الفعل كتحد استراتٌجً لها ,وفً هذه الحالة سنرى دمارا
أكبر وستقع ضحاٌا أكثر جراء عملٌة التسلٌح للطرفً
وتشك روسٌا بوجود بدٌل فعلً عند انهٌار النظام ,لهذا تفضل الحل السٌاسً الدي
ٌُمكنها من الحفاظ على دورها فً المنطقة.
نعلم أن المفاوضات هً جزء من الحرب ,لهذا ال مفر لنا من تسوٌة دولٌة تستطٌع
التوصل الى اتفاق بٌن كل األطراؾ الفاعلة فً المعادلة السورٌة .فالدٌبلوماسٌة
ترتكز على مبدأ التفاوض مع الخصوم من أجل خلق تسوٌة بٌن جمٌع األطراؾ.
وال شك أٌضا ًا أننا بحاجة الى تسوٌة داخلٌة تضم كل األطراؾ السٌاسٌة والمكونات
االجتماعٌة فً سورٌا ومعالجة جمٌع النقاط التً تعرقل إٌجاد حل ٌوقؾ شالل الدم.
من هنا أستطٌع القول إن على الوالٌات المتحدة تخفٌؾ تمسكها بجهة واحدة
(االئتالؾ) وتشددها على أن ٌكون هذا التجمع ال ُم َبم َبزق (وال ُم َبم ِزق) هو الهٌئة
الوحٌدة الممثلة فً مإتمر جنٌؾ  ٢ألن روسٌا لن تقبل أن ٌمثل هذا االئتالؾ جمٌع
قوى المعارضة السورٌة.
الحل فً سورٌا ٌحتاج الى كل قوة معتدلة ٌمكنها أن تتكلم بواقعٌة وتضمن مصالح
الجمٌع
الحل ٌحتاج أٌضا إلى رإٌة التعددٌة االجتماعٌة السورٌة ,فً واقعها ,بحٌث ال
ٌطؽى "سوء الفهم" األؼلبً فٌدمر الخٌارات الوطنٌة الجامعة لألؼلبٌة واألقلٌات
معا.

