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مواجهة غضب يتصاعد ،ونفور عام وصل
إلى حد أن بعضًا ممن يرفضون التنازل عن
تيران وصنافير هم من داعميها السابقني.
ال ـ ـق ـ ـبـ ــض ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن وامل ـ ـحـ ــامـ ــن
والنشطاء وصل ذروتــه في أزمة الجزيرتني.
رع ــب سـلـطــة عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي مــن فتح
ثــواقــب فــي جــدار األس ــوار التي شيدها أمــام
طموح املصريني فــي الكرامة والديمقراطية
عن طريق التظاهر بإعداد كبيرة نسبيًا أمام
ن ـقــابــة الـصـحــافـيــن ف ــي ال ـخــامــس ع ـشــر من
إبــريــل فــي جمعة "األرض ع ــرض" دفـعــه إلــى
تحويل ش ــوارع الـقــاهــرة إلــى ثكنة عسكرية
في عيد تحرير سيناء ،خوفًا من امتداد حمى
التظاهر واالحتجاج إلى الصفوف املتأخرة
مــن الجماهير الـتــي تــرفــض بطبيعة الـحــال
ال ـت ـن ــازل ع ــن ال ـجــزيــرتــن ،وت ـش ـعــر أن هـنــاك
ّ َ
يدبر ِبل ْيل وفي الخفاء ضد مصالح
شيئًا ما
الوطن العليا وحــدوده املتعارف عليها قبل
أن توجد دولة ّ
تسمى السعودية في األصل.
ي ـ ــدرك ال ـس ـي ـســي أن شـعـبـيـتــه تـ ـه ــاوت ،وأن

ال دولة وطنية ترتكب
الجريمة التي عاشها
المصريون في  25إبريل

ّ
تحولت سلطات األمن املصرية إلى ما يشبه
عصابات عنف منظم رسمية ترعاها السلطة
مــن أم ــوال املــواطـنــن .السلطة الـتــي ترعبها
مجرد دعوة الى التظاهر تدرك أن العصابات
املدججة بالسالح هي حمايتها الوحيدة في

خطيئته فــي الـتـفــريــط فــي ت ـيــران وصنافير
قد تكون املسمار األول في نعش نظامه الذي
يـحــاول أن يستمد قــوتــه مــن تـحــالــف ممالك
الصحراء لضخ أمــوال تنعش خزينة الدولة
الخاوية.
املـشـهــد امل ـصــري يــومـهــا ،أوض ــح أن السلطة
ال ـتــي اسـتـمــدت شــرعـيـتـهــا مــن الـقـضــاء على
حكم اإلخوان بتظاهرات مليونية في طريقها
إلــى االنـهـيــار ،ألن األنظمة ال تحميها القوة
العسكرية فقط ،وإن نجحت في ذلــك مــرة أو
م ــرات ،فـلــن تبقى ق ــادرة عـلــى مـقــاومــة ريــاح
الحرية ،خاصة عندما يرتبط األمر بالتفريط
في األرض.
* روائي وصحافي مصري

ـدولة الوطنية
 4ـ من موقع ايمانه بعلمنة الدولة واملجتمع
والـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة ،وانـ ـط ــاق ــا مـ ــن ف ـكــره
ال ـب ــراغ ـم ــات ــي ّأي ـ ــد اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف كـتـســويــة
سـيــاسـيــة قـ ــادرة عـلــى وق ــف ال ـح ــرب وإع ــادة
هـيــاكــل ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا بــاعـتـبــار ذلــك
للبنانيني ،ولكنه
ال ـهــدف الــوطـنــي الـحــاســم
ّ
ً
ّ
رأى أن هذا االتفاق يحتاج لكي يمثل مدخال
حـقـيـقـيــا ال ــى ب ـنــاء دولـ ــة قــويــة قـ ــادرة عــادلــة
منفتحة على الـتـطــور الستيعاب املعطيات
االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة عـلــى نـحــو سلمي
ودي ـم ـق ــراط ــي ،ال ــى ق ــوى س ـيــاس ـيــة م ــن نــوع
جديد .في ضوء ذلك ّ
أكد أن الحوار املطلوب
هو الذي يتوجه لتقديم االجابات الواضحة
عما ّ
عده اتفاق الطائف ركائز تثبيت الكيان
وه ــوي ـت ــه ال ـق ــوم ـي ــة وبـ ـن ــاء الـ ــدولـ ــة ال ـع ــادل ــة
وتعزيز العيش املشترك ورســم اطر الصراع
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي بـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ع ـل ــى ف ـكــرة
األفضل في نظامهم االجتماعي واالقتصادي
والثقافي والسياسي.
5ـ ـ ـ ـ ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ق ـل ـقــه امل ـع ــرف ــي امل ـن ـط ـلــق مــن
هاجس التغيير فقد حمل هم اصالح القضاء
باعتبار ان القضاء هو أساس دولة القانون
واملــؤسـســات .سبعة مؤلفات كتبها فــي هذا
املجال ،وعشرات املقاالت واملحاضرات ركزها
على املحاكم واستقالل املحاماة وواقع وآفاق
الـس ـلـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة واس ـت ـقــال ـهــا .ل ـقــد كــان
واضحًا لديه انــه ال علمانية وال ديمقراطية
وال جمهورية وال مؤسسات دستورية بمعزل
عــن دول ــة ال ـقــانــون .ورب ـمــا ك ــان انـتـمــاؤه الــى
عائلة عريقة بممارسة القضاء من الحوافز

التي حملته ملعالجة مشكالت هذا القطاع.
أيها الحفل الكريم،
في الوقت املحدد لي ال مجال ألن أفي راحلنا
الكبير حقه .ولكن حسبي أن أقول إن سليمان
تقي الــديــن كــان خير خلف للسلف الصالح
الــذي كافح لقيام الــوطــن اللبناني وترسيخ
بنيانه على أسس الحرية والكرامة وحقوق
االنـســان .لقد اعترف ،في كلمته التي القاها
فــي ال ـحــركــة الـثـقــافـيــة – انـطـلـيــاس ،فــي يــوم
تكريمه كعلم ثقافة فــي ا ّملـهــرجــان اللبناني
للكتاب (آذار عام  ،)2015أنه أراد لبنان أكثر
ً
ج ـم ــاال ،وان يـضـيــف ال ـيــه مـعــانــي إنـســانـيــة،
ويـعـتــرف انــه فـشــل ،لكن الحقيقة أن راحلنا
كان قيمة وطنية كبرى ،وان أفكاره الطليعية
التي تركها ستبقى منارة للشعب اللبناني،
وانـ ـ ــه ن ـج ــح ف ــي ت ــوج ـي ــه ب ــوص ـل ــة ال ـخ ــاص
ملجتمعنا :علمنة الدولة واملجتمع والتربية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان س ـي ــد ح ــر ومـسـتـقــل
مـتـحــالــف مــع مـحـيـطــه ال ـعــربــي فــي مــواجـهــة
التخلف واالخطار املختلفة.
أعمق مشاعر التضامن أقدمها إلــى عائلته
الـصـغـيــرة وإل ــى عــائـلــة تـقــي الــديــن العريقة
وإلــى بلدة بعقلني األبـيــة ،وإلــى كل أصدقاء
وم ـح ـب ــي س ـل ـي ـمــان ت ـق ــي الـ ــديـ ــن ،وأنـ ـ ــا عـلــى
يقني أن امثاله سيبقون خالدين في ضمير
الشعب والوطن.
(ك ـل ـم ــة ف ــي ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور س ـن ــة ع ـل ــى غ ـيــاب
امل ـحــامــي سـلـيـمــان ت ـقــي ال ــدي ــن ـ ـ األون ـس ـكــو
)2016/4/28
* أستاذ جامعي
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الحقد كمرشد في السياسة
ِ
محمد سيد رصاص *
ذهبت إلى حمص للقاء األستاذ رياض الترك ،بعد
أيــام قليلة من صــدور بيان املطارنة املــوارنــة ضد
الوجود العسكري السوري في لبنان ،في  20أيلول
 .2000سألته عن رأيــه في البيان ،فأجاب «يجب
أن نؤيد ،وأن ال نعارض ،كل من يقف ضد النظام
الـ ـس ــوري ،مـهـمــا ك ــان مـضـمــون امل ــوق ــف ،وبـغــض
النظر عن صاحبه» .أجبته «هؤالء يتابعون ما بدأه
بشير الجميل الذي تحالف مع اسرائيل» .كان ّ
رده
عندئذ ،قلت له العبارة التالية« ،أنت
«أعــرف ذلــك».
ٍ
قائد الحزب الشيوعي السوري ـ املكتب السياسي،
ولكن قائدك هو النظام السوري ،الذي يقودك ،من
خــال اتـجــاهــك ،إلــى بـنــاء مــواقـفــك عـبــر التعاكس
معه».
لــم يكن األسـتــاذ الـتــرك هـكــذا قبل اعتقاله مــا بني
 28تـشــريــن األول  1980وّ 30أيـ ــار  .1998وإن
كــان قــد أعـطــى مــامــح عــن شــيء مــن ذل ــك ،عندما
ّ
طبق مقولة «ال نعارض كل من يقف ضد النظام
ّ
السوري مهما كان مضمون املوقف ،وبغض النظر
ّ
عــن صــاحـبــه» على ال ـصــراع املـســلــح بــن «جماعة
اإلخوان املسلمني» والسلطة السورية ،والذي انفجر
مــع حــادثــة مـجــزرة مــدرســة املدفعية _ حلب (16
حزيران .)1979
قـ ــاد «الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي _ امل ـك ـُتــب ال ـس ـيــاســي»
و«التجمع الوطني الديمقراطي» (أ ّسس في كانون
األول ،)1979إلــى تكتيك سكوتي عــن «اإلخ ــوان»
مــن دون تــأيـيــد أح ــد طــرفــي ال ـص ــراع .ط ــرح خطًا
ثــال ـثــا مـخـتـلـفــا ع ـن ـه ـمــا ،وهـ ــو «الـ ـخ ــط ال ــوط ـن ــي _
ّ
ّ
«التجمع» ،في 18
الديمقراطي» ،واملقدم في بيان
آذار  ،1980واملـتـضـمــن لـبــرنــامــج تغيير ج ــذري،
لألوضاع السورية القائمةُ .
فــي ش ـب ــاط ،1980وحينما أف ــرج عــن الـقـيــادي في
«املـكـتــب ال ـس ـيــاســي» ،عـمــر ق ـشــاشّ ،
رد األس ـتــاذ
الترك بالتجاهل على رسالة شفوية ّ
ودية قدمتها
ّ
السلطة للحزب .ذكــر رئيس شعبة االستخبارات
العسكرية ،اللواء علي دوبــا ،قشاقش ،حني التقاه
فــي مكتب رئـيــس شعبة األم ــن الـسـيــاســي ،الـلــواء
أحمد سعيد صالح ،بـ«املشترك اليساري بني البعث
والشيوعيني ،أمام يمينية اإلخوان املسلمني».
وخالفًا ملا يظن الكثيرون ،فإن «الحزب الشيوعي
_ املـكـتــب ال ـس ـيــاســي» ل ــم يـكــن ل ــه أي خ ـطــوط مع
«اإلخ ــوان املسلمني» ،في أحــداث  .1982-1979بل
ُ
ف ـتــح أول خــط مـعـهــم ع ــام  ،1999دون عـلــم أمــن
ّ
«التجمع» ،الدكتور جمال األتاسي .وذلــك في
عام
ّ
توج ٍه عند األستاذ الترك نحو تكوين استراتيجية
إلنشاء «جبهة عريضة معارضة» ،يتم من خاللها
ت ـج ــاوز صـيـغــة «الـتـجـمــع الــوط ـنــي الــديـمـقــراطــي»،
إذ اجتمعت اآلراء حوله بأنه غير مؤهل ملواجهة
استحقاقات ما بعد الوفاة املتوقعة ،آنذاك ،للرئيس
حافظ األسد.
ك ــان ــت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وت ـك ـت ـيــك 1980 – 1979
مبنيان على استغالل ظــرف الـصــراع بني طرفني
م ـت ـخــاص ـمــن ،م ــن أجـ ــل طـ ــرح «خـ ــط ثـ ــالـ ــث» ،مــع
التركيز ضد التناقض الرئيسي ،السلطة؛ بالتزامن
م ــع الـ ـسـ ـك ــوت ،ع ــن م ــا اع ـت ـب ــر ،ت ـن ــاق ــض ث ــان ــوي،
«اإلخـ ــوان املـسـلـمــون» .وه ــو ،أي ـضــا ،استراتيجية
وتكتيك اتبعهما زعيم «جبهة القوى االشتراكية»،
حسني آيــت أحمد ،في فترة الصراع بني العسكر
الـجــزائــريــن و«الجبهة اإلســامـيــة لــإنـقــاذ» ،عقب
انقالب  11كانون الثاني .1992
هـنــا كــانــت امل ـعــارضــة ،بلبنتها األولـ ــى ،قــد انبنت
ضد السلطة السورية ،عبر الوقوف ضد الدخول
العسكري السوري إلى لبنان في  1حزيران ،1976
وال ــذي كــان مدعومًا مــن واشـنـطــن ،ودون موافقة
موسكو.
وع ـنــدمــا دخ ـلــت ال ـعــاقــات األم ـيــرك ـيــة ـ ـ الـســوريــة
فــي مرحلة ال ـصــدام ،بعد زي ــارة وزي ــر الخارجية
األميركي ،كولن باول ،دمشق بعد ثالثة أسابيع من
سقوط بغداد بيدي واشنطن ( 9نـيـســان،)2003
لم يكن رأي الترك بعيدًا عن رأي أحد املعارضني،
القائل وقتها بــأن «وق ــوف الدبابة األميركية عند
مدينة الـقــائــم املــاصـقــة للبوكمال شبيه بوقوف
الباص املتجه إلى دمشق من حلب عند استراحة
حمص» .ولو أن الترك كان أكثر حنكة كي ال يتوقع

السيناريو العسكري ،بل كان يظن بأن سيناريو 9
نيسان «البغدادي» سيطبق على دمشق بوسائل
أخرى.
لــم يتملكه ال ــوس ــواس ت ـجــاه الـبـيــت األب ـيــض وهــو
الشيوعي ،وال وسواس الزعيم الشيوعي السوري
الــذي وقــف مــن أجــل «الــوحــدة العربية» وفلسطني
ضد موسكو ،التي دعمت خالد بكداش في أزمة
الحزب الشيوعي السوري عامي  ،1972-1971وال
وس ــواس الــزعـيــم امل ـعــارض للنظام ال ـســوري الــذي
بنى جنني معارضته على نطفة معارضة اتفاقية
فصل القوات في الجوالن ،والتي هندسها هنري
كيسنجر عام .1974
في مقابلة مع جريدة «النهار» ( 28أيلول ،)2003
ّقدم الترك نظرية «الصفر االستعماري» ،في رأي
إيـجــابــي بــاألمـيــركــي ،وم ــا فعله ب ــ«ال ـعــراق املـغــزو
واملحتل» ،قال إن «اإلميركان نقلوا املجتمع العراقي
من الناقص إلى الصفر».
وف ــي ح ــوار آخ ــر مــع صحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز»
(مـتــرجــم على مــوقــع «ال ــرأي» فــي  23آذار )2005
يعلن األس ـتــاذ الـتــرك مــا يـلــي« :أن ــا على يقني بأن
ال ـشــرق األوسـ ــط جــاهــز للسير فــي الـطــريــق نحو
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة .ن ـح ــن جـ ــاهـ ــزون ل ـل ـت ـخ ـلــص مــن
الديكتاتورية .نحن نتفق مع األميركان في ذلك».
وع ـلــى اي ـق ــاع م ــا حـصــل ف ــي ب ـي ــروت ف ــي  14آذار
 2005ضد السلطة السورية ،والــذي جــرى بــدوره
كــانـعـكــاس ل ـصــراع واشـنـطــن ودم ـشــق عـلــى بــاد
األرز في مرحلة ما بعد بغداد  ،2003تم تشكيل
«إعـ ـ ـ ــان دم ـ ـشـ ــق» ( 16ت ـش ــري ــن األول )2005
كــ«جـبـهــة عــريـضــة م ـعــارضــة» تـتـهـ ّـيــأ لـكــي تلعب
فــي دمـشــق دور « 14آذار ب ـي ــروت» ،وقـبـلـهــا دور
«املعارضة العراقية في مؤتمر لندن» (كانون أول
 .)2002لــم تـكــن واشـنـطــن فــي ه ــذا ال ـصــدد تجاه
دمشق ،بل كانت تريد شيئًا آخــر ،بحسب مديرة
الشؤون العامة في السفارة األميركية في بيروت،
جولييت وور ،التي أشارت إلى أن «الواليات املتحدة
ال تسعى إل ــى تغيير الـنـظــام فــي ســوريــا ،بــل إلــى
تغيير تصرفاته» (جريدة «السفير» 14 ،تشرين
ً
أول  ،)2005م ـح ــددة تـلــك ال ـت ـصــرفــات ف ــي ثــاث
مسارات ،على التوالي ،العراق ،وفلسطني (عالقاته
مع «حماس» و«الجهاد») ،ولبنان.
باملجمل ،كان الترك بني تصريحه ذاك في جريدة
«الـنـهــار» وتأسيسه ل ــ«إعــان دمـشــق» ال يختلف
ّ
عن السيد عبد العزيز الحكيم ،ملا أجاب ،في مقابلة
تلفزيونية« ،ملاذا استعنت باألميركان؟» ،قال «لقد
قتل صدام حسني املئات من آل الحكيم».
في مرحلة ما قبل  28تشرين أول  ،1980لم يكن
رسمه للسياسة هكذا ،بينما في مرحلة ما بعد 30
أيــار  ،1998كان يشبه السيد الحكيم والكثير من
املعارضني العراقيني ،الذين كانوا ذوي نزعة ثأرية
متولدة عــن «الـحـقــد» ،وهــو الــوقــود املـحـ ّـرك لعملية
رسم السياسة بحكم ما القوه من آالم من صدام
حسني.
كان ملفتًا للنظر أن ظاهرة األستاذ الترك لم تكن
شخصية ،بل عامة عند الكثيرين من املعارضني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،فـ ــي «إعـ ـ ـ ــان دم ـ ـشـ ــق» و«املـ ـجـ ـل ــس»
و«االئ ـتــاف» ،وخـ ّ
ـاصــة عند السجناء السياسيني
السابقني ،أو عند املنفيني .في املقابل ،فإن الكثيرين
مــن «امل ــوال ــن» ،فــي اصـطـفــافــات األزمـ ــة الـســوريــة،
وبعضهم كان من املعارضني السابقني ،أصبحوا
فــي خــانــة «امل ـعــارض املــوالــي» ،ينطلقون مــن نزعة
تـعــاكـسـيــة مــع االســام ـيــن ،بـحـيــث أن األخـيــريــن،
أيضًا ،هم من يحدد اتجاه هؤالء عبر «التعاكس»،
املـتــولــد مــن خ ــال مـفــاعـيــل «رهـ ــاب اإلســام ـيــن»،
وليس «االختالف».
في املكتب التنفيذي لـ«هيئة التنسيق» ،والذي كان
يعد بمئات السنني مجموع سنوات سجن أعضائه،
ل ــم ي ـكــن «ال ـح ـق ــد» و«ال ـن ــزع ــة ال ـث ــأري ــة» مــرشــديــن
للسياسة ،بل كان ينظر للسياسة بوصفها «إدارة
ممكنات لشأن عام غير شخصي» ،في بحث عن
حل تسووي لألزمة السورية كان هاجس وهدف
«الهيئة» ،منذ التأسيس عام  .2011ويبدو من خالل
«جنيف »3أن هذا االتجاه التسووي قد انتصر عند
غالبية املعارضني السوريني .كان لينني يردد دائمًا
«الحقد مرشد سيئ في السياسة».
* كاتب سوري

