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بهدوء

ُ
حبيبتي سوريا؛ أخاف من أخطائنا

تسليم
باستحالة
انجاز ملف
الرئاسة من
دون توقيع
عون (هيثم
الموسوي)

عن أن أي اتفاق مع الرابية سيلحظ
ت ـ ـ ــوزع ـ ـ ــا لـ ـلـ ـحـ ـص ــص االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
والـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة بـ ـم ــا ي ـع ـط ــي مـ ـع ــراب
استقاللية كـبـيــرة عــن وصــايــة تيار
املستقبل .وفي رأي املصادر نفسها،
يدرك رئيس القوات ذلك ،منذ ما قبل
ب ــدء ه ــذا ال ـح ــوار ،بـمـ ّقــدار إدراكـ ــه أن
ليس لدى عون من يرشحه ...إال عون
نفسه.
ـ ـ ـ ـ ف ــي اع ـت ـق ــاد امل ـق ــرب ــن م ــن الــراب ـيــة
أن ال ــري ــاض ل ـي ـســت ب ـع ـيــدة ع ــن كل
ّ
ه ــذه األجـ ــواءُ .يـسـتــدل عـلــى ذل ــك من
ح ـفــاوة استقبالها لـعــون فــي زي ــارة
التعزية بامللك عبد الله ،ومن الحوار

ال ـعــونــي ـ ـ ـ ـ ال ـحــريــري ال ــذي ب ــدأ منذ
عــام ،لم ينقطع خالله التواصل أبدًا
بــن الـطــرفــن رغــم ال ـبــرودة الظاهرة
أح ـي ــان ــا .ك ـمــا أن الـ ـح ــوار ال ـق ــوات ــي ـ ـ
العوني لم يكن لينطلق من دون ّ
«قبة
ب ــاط» سـعــوديــة ،شــأنــه شــأن الـحــوار
بني املستقبل وحزب الله.
هل يعني ذلك كله ان جنرال الرابية
بــدأ ّ
يعد الـعـ ّـدة لالنتقال الــى االقامة
ف ــي ب ـع ـبــدا؟ ل ـيــس ذل ــك م ــؤك ـدًا طــاملــا
ان األرض فــي املنطقة ال ت ــزال تميد
تحت أقــدام كل الالعبني .لكن املؤكد
أن عـ ـ ــون ،ال ـ ـيـ ــوم ،أقـ ـ ــرب الـ ــى «ق ـصــر
الشعب» من أي وقت مضى.

ناهض حتر
ٌ
ب ـ ــوح ش ـخ ـص ــي :لـ ــم ت ـس ـت ـغــرق ـنــي ق ـض ـي ــة فــي
حياتي ،كما استغرقتني القضية الـســوريــة منذ
أربــع سنوات .في كل القضايا السابقة :فلسطني،
لبنان ،ال ـعــراق ...كانت لــدي طمأنينة الـشــام؛ طاملا
ـاق .دمشق ،أيضًا،
دمشق ساملة وواقفة ،فاألمل بـ ٍ
تالئم وجداني .تلك الضفيرة من العروبة واملقاومة
والعلمانية والتعددية الثقافية واالجتماعية ،في
مدينة ال تــزال حية منذ بضعة آالف من السنني،
نسيجها ال يتكرر من تراكم الحضارات واملدنية
وال ـك ـب ــري ــاء وال ـب ـس ــاط ــة .ك ــل ذل ـ ــك ،ط ــامل ــا أعـطــانــي
اإلحساس بالحرية الداخلية ومتعة العيش؛ فلم آبه،
يوما ،لتنهدات «املثقفني» الليبرالية في النقد األبله
لـنـظــام تــابـعــت سـيــاســاتــه ،مـنــذ وع ـيــت ،ووجــدتـهــا
األكـ ـث ــر ع ـقــان ـيــة ف ــي ب ــادن ــا ك ـل ـه ــا ،ج ــزئ ـي ــا فــي
السياسات الداخلية ،وكليًا وحتمًا في السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة .فـبــالـنـسـبــة ل ــي ،تــوص ـلــت ،م ـنــذ وقــت
طــويــل ،إلــى أن الرئيس الــراحــل ،حافظ األس ــد ،هو
االستراتيجي العربي األول ،منذ معاوية بــن أبي
سفيان.
في جميع األنظمة العربية فساد وفاسدون .هذه،
بالطبع ،آفــة الـنـظــام ال ـســوري أيـضــا .لكن سوريا
ه ــي ال ــدول ــة الـعــربـيــة الــوح ـيــدة غـيــر الـنـفـطـيــة الـتــي
الوحيدة التي
كانت متحررة من الدين العام ،وهي
ً
حافظت على منظوماتها االنتاجية شغالة ،وهي
الــوحـيــدة الـتــي يمكنها ،بـمــا تملكه مــن استقالل
وتــراكــم رأسـمــالــي وخ ـبــرات وانـتــاجـيــة ،أن تحقق
القفزة التنموية والتصنيع املتأخر.
ّ
يتميز الـنـظــام ال ـســوري ،على جميع عـيــوبــه ،بأنه
ال ـن ـظ ــام ال ـع ــرب ــي ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ـضــم ف ــي بنيته
الــداخـلـيــة ،كـ ــادرات قــومـيــة وتـقــدمـيــة فــي مفاصل
رئيسية وفرعية .أولئك الذين ليس لهم من مكان
أي من البنى الدولتية العربية.
في ٍ
هــذه اإلش ــارات ،بالطبع ،ال تكفي لوصف سوريا؛
إنما ترسم مالمح القضية التي نقاتل من أجلها،
وملاذا هي ّأم القضايا ،وملاذا نتوحد بها ،ونعيشها
في العقل والقلب؛ إنها قضية الدفاع عن االستقالل
وإرادة امل ـق ــاوم ــة والـ ـق ــدرات الـتـنـمــويــة وال ـت ـعــدديــة
الثقافية والقاعدة القومية وأفق العلمانية والتقدم
االجتماعي .هذه هي قضيتنا؛ االمبريالية الغربية
والصهيونية والرجعية العربية والعثمانية ،تريد
تحطيم ســوريــا ،لتحطيم األم ــل واملـعـنــى والـجــدار
االستنادي لحركة التحرر العربية .ليست القضية،
إذًا ،هي الرئيس بشار األسد ،وإنما هو رمزها.
املخاوف :في املعركة املحتدمة الدامية املستمرة
املنهكة ،تعلو املطالب العملية امليدانية على املعاني،
وتغيب القضية ،أو تـتــوه ،أو ُيسكت عنها ،بينما

ّ
ــيل أول الرابحين
ً
األضــواء إليه أوال ،ويضمن له نفوذه
داخ ــل الـحـكــومــة ،كـمــا يضمن التفات
ق ــوى  14آذار إل ـيــه فــي ال ـحـ ّـد األدن ــى،
وعـ ــدم ال ـت ـعــامــل م ـعــه كــرئ ـيــس ســابــق
متقاعد ال يملك أي ورق ــة ضـغــط في
يديه .وفي الشكل أيضًا ،يمكن القول
إن هذا اللقاء يعزز دور فرعون كوزير
ملك ،ويساهم في تمديد فرحة حرب
بلقب «فخامة الرئيس» ،ولو كان ذلك
لــإشــارة فقط إلــى الــدور الكبير الذي
يلعبه كــل وزي ــر ال ـيــوم فــي الحكومة.
ول ـ ـكـ ــن ،ف ـع ـل ـي ــا ،ت ـ ـصـ ـ ّـب فـ ــوائـ ــد ه ــذه
االج ـت ـم ــاع ــات ف ــي صـ ـن ــدوق الـجـمـ ّـيــل
الذي تزعجه اليوم الحوارات الثنائية
امل ـن ـع ـقــدة ب ـم ـعــزل ع ـن ــه ،و«ال ـص ـف ـقــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية ،من دون أن يكون لها حتى
أي تـمـثـيــل وزاري ك ـح ــزب ال ـك ـتــائــب.
لذلك سعى الجميل إلــى تعزيز دوره

مجددًا ،من خالل التفاهم مع سليمان
ونـقـلــه مــن حـضــن م ـعــراب إل ــى بكفيا.
فـ ــامل ـ ـعـ ــروف أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات اح ـت ـض ـن ــت
س ـل ـي ـم ــان فـ ــي آخ ـ ــر عـ ـه ــده ك ـم ــا عـنــد
خروجه من القصر ،وهــي تدافع عنه
وت ـسـ ّـوق لــه بــاسـتـمــرار عـلــى موقعها
اإللـكـتــرونــي أو فــي مجلة «املـسـيــرة»،
فـ ــي مـ ــا ع ـ ــدا ح ـش ــده ــا لـ ـلـ ـن ــدوة ال ـتــي
شــارك فيها في جزين ولقاء الجالية
اللبنانية أخـيـرًا فــي الـشــارقــة .وهكذا
يمكن للكتائب ،عبر استمالة وزراء
سليمان الثالثة و«املستقلني» ،تعزيز
مكاسبها عبر تعطيل الحكومة ورفع
ال ـس ـقــف إلـ ــى ح ــن ن ـض ــوج «ط ـب ـخــة»
ال ـت ـس ــوي ــة ،ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تـشـمــل
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل ،تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا سـ ـ ـ ــاوم عـلــى
مشروع القانون األرثوذكسي ،فيسير
بــالـحـ ّـل امل ـطــروح ُ
وي ـفــرط الـلـقــاء ،ومن
ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى عــاق ـتــه

الــوثـيـقــة بــالــراعــي عـبــر الـتــأكـيــد على
مطالبه.
تـتـمـحــور أه ـ ــداف ه ــذا ال ـل ـقــاء ال ـي ــوم،
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـص ـ ــادر كـ ـت ــائـ ـبـ ـي ــة ،ح ــول
مـ ـس ــألـ ـت ــن رئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـت ــن« :أواله ـ ـ ـمـ ـ ــا
إيـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال وج ـ ـه ـ ــة ن ـ ـظـ ــر ال ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك
ال ــراع ــي ال ـقــائ ـلــة بـ ـض ــرورة ال ـت ـشــاور
مل ــلء الـشـغــور الــرئــاســي ،ب ــدل التلهي
ب ــاآللـ ـي ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وضـ ـم ــان ع ــدم
ت ــأق ـل ــم ال ـح ـك ــوم ــة م ــع م ـس ــأل ــة غ ـيــاب
ال ــرئ ـي ــس واس ـت ـخــدام ـهــا صــاحـيــاتــه
إلقــرار بنود ومراسيم مهمة كمصير
ثــروة لبنان النفطية ومراسيم أخرى
ذات طابع دولــي .وثانيتهما الضغط
عـلــى ال ـحــريــري وسـ ــام لــإب ـقــاء على
اآلل ـي ــة الـحــالـيــة ال ـتــي اسـتـطــاعــت بـ ّـت
م ـئــات ال ـب ـنــود وامل ــراس ـي ــم ،وبــالـتــالــي
ال م ـب ــرر لـلـبـحــث ع ــن غ ـي ــره ــا» ،فيما
ت ـق ــول مـ ـص ــادر وزاري ـ ـ ــة م ـش ــارك ــة في

اللقاء إن االجتماعات ليست موجهة
ضــد الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري قطعًا،
«فكلنا ندور في فلكه ،بل هي موجهة
ً
أوال وأخ ـي ـرًا ض ــد ع ــون ال ــذي يسعى
إل ــى اح ـت ـكــار الـ ـق ــرار املـسـيـحــي داخ ــل
ال ـح ـك ــوم ــة .ف ـقــد أث ـب ـت ـنــا ل ــه الـ ـي ــوم أن
هـنــاك كتلة وزاري ــة مسيحية جديدة
تتجاوز كتلته مؤلفة من  8وزراء ،أي
ثلثي الوزراء املسيحيني في الحكومة
ت ـم ـن ـع ــه م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــرد ب ــال ـت ـف ــاه ـم ــات
وت ــري ــد م ـش ــارك ـت ــه ق ــال ــب ال ـح ـل ــوى».
ورغ ـ ــم تـ ـض ــارب األه ـ ـ ــداف وال ــرس ــائ ــل
بــن املجتمعني ،يبقى األم ــر املشترك
األه ـ ــم ه ــو ال ـت ـق ـ ّـي ــد ب ـع ـظ ــات ال ــراع ــي،
والـ ـح ــرص ع ـلــى تـنـقـيـحـهــا إلذاع ـت ـهــا
في بيانات غــداة كل جلسة ،ما يعني
انــه قد «تنقش» مع الراعي أخيرًا في
إنشاء كتلة وزارية مؤثرة نوعًا ما في
املشهد السياسي.

يتراكم ما هو ضدها .ماذا يعني ،بعد ،أن نكسب
نعرفها ونحبها
الـحــرب ،ثــم نخسر ســوريــا التي
ّ
وتمنحنا األم ــل بـخــروجـنــا مــن الـتـخــلــف الفكري
واالجتماعي؟ ماذا يعني أن نربح الحرب ،ثم نخسر
ـذار؛ فــإن سوريا
العلمانية والتعددية الثقافية؟ حـ ِ
التي حـ ّـول األع ــداء ،أقساما منها إلــى بــؤر وهابية
ورجعية ،نعود نحن ونتساهل في ما يحدث من
تغيرات فكرية وثقافية ورمزية في قلب دمشق.
اإلعالم املرتبط باملقاومة ـ ـ بضمنه بعض االعالم
ّ
اليومي ،وينسى أو يتناسى
السوري ـ ـ ينزلق في
القضية الجوهرية التي ّ
حدد الرئيس األسد ،مبكرًا،
محورها ،كصراع بني التقدم والرجعية ،بني القومية
العربية واالخوان املسلمني ،بني هوية سوريا املدنية
العلمانية والهويات الدينية واملذهبية.
ـات وصحفا؛
ـ
ع
ليس االعــام ،فقط،
فضائيات وإذا ٍ
ٍ
ه ـ ـنـ ــاك ،أي ـ ـضـ ــا ،ال ـ ــرم ـ ــوز واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات امل ـي ــدان ـي ــة
واالجتماعية والثقافية على األرض؛ وهــي ،كلها،
مضطربة ،متعددة األجندات ،تغيب عنها ،وفيها،
قضية سوريا ،ومعنى سوريا.
أي إع ــام حليف هــذا ال ــذي مــا ي ــزال ي ـ ّ
ـروج لخونة
ٍ
فـلـسـطــن وسـ ــوريـ ــا؛ يـنـكــأ ج ـ ــراح ال ـج ـم ـهــوريــة ـ ـ
الـتــي عليها أن تبتلع ح ــوار حلفائها مــع أعدائها
ـ ـ ويـســاوي ،بحجة املهنية ،بني أزالم قـطــر ...وبني
مصر؟
ول ـك ــن ،مـ ــاذا ع ــن أج ـن ــدة االعـ ـ ــام الـ ـس ــوري ال ــذي
يرى بعضه ،في الفضائيات العربية ،مثال أعلى؟
وي ـحــاول أن يـكــون لـيـبــرالـيــا؟ ويـجــامــل بالسكوت
أو القفز عن إشكالية املقاومة وحماس واالخــوان
املسلمني ،ويتجاهل الــدفــاع عــن العلمانية كخيار
اسـتــراتـيـجــي ل ـلــدولــة ال ـســوريــة ،وي ـقــدم الـسـيــاســة
والـتـيــارات فــي واشـنـطــن ،وك ــأن حـضــور الــواليــات
املتحدة ،بالنسبة إلى سوريا ،حضور موضوعي،
ال حضور العدو؛ ثم ،أخيرًا ال آخرا ،يناقش العدوان
العثماني بـ »...تحليالت استراتيجية»؟ العدوان هو
العدوان .ومهمة االعالم الوطني هو التعبئة الوطنية
في مواجهة الغزاة؛ أليس كذلك؟
ـذار أيها السوريون؛ فقد نربح الحرب ونخسر
حـ ِ
الـقـضـيــة! لــذلــك ،ن ـحـتــاج ،ال ـيــوم ال غـ ـدًا ،إل ــى قــرار
س ـيــاســي ح ــاس ــم ي ـضــع ال ـن ـقــاط ف ــوق ال ـح ــروف:
قـضـيـتـنــا ه ــي س ــوري ــا ال ـت ـقــدم ـيــة ،ق ـلــب ال ـعــروبــة
ال ـنــابــض املــدنــي الـعـلـمــانــي؛ قضيتنا هــي قضية
انتصار الحركة الوطنية السورية ،قضية هزيمة
املعتدين الصهاينة والعثمانيني والرجعيني العرب؛
ال طائفية وال مذهبية وال ليبرالية وال معارضة
وال «ح ــوار» وال مجامالت ،وال تهاون في الهوية
واملـعـنــى ،وال فــوضــى فــي ال ــرم ــوز ،علمًا ونشيدًا
وخطابًا فكريًا واعالميًا ،على الشاشات ،كما في
الشارع وامليدان.

الرئيس أمين الجميل
(هيثم الموسوي)

