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الغريزية لدى عائلة وأهل الفقيد والعشائر
لتحديد الــرد بـ«الثأر ملعاذ» .وقــد استطاع
النظام الــذي حافظ على وج ــوده مــن خالل
الـتـبـعـيــة ل ـل ـمــركــز اإلم ـب ــري ــال ــي ،واالع ـت ـم ــاد
عـلــى الـعـشــائــر ووالئ ـه ــا مــن خ ــال ان ـخــراط
أبنائها بالوظائف التي يوفرها االنضمام

لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروع امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة:
املـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة وال ـش ــرط ــة والـ ـ ـ ــدرك ،أن
ي ـس ـت ـغــل ال ـ ـحـ ــادث إلع ـ ـ ــادة مل ـل ـمــة األوض ـ ــاع
االجتماعية املأزومة واملحتقنة ،بخاصة في
املـحــافـظــات الجنوبية ،نتيجة السياسات
االقتصادية املتبعة التي أدت إلى «تضخم

وقد أسقطوه وبات وهج السلطة وبريقها
يـ ـ ـل ـ ــوح أمـ ـ ـ ـ ــام أب ـ ـ ـصـ ـ ــارهـ ـ ــم .سـ ـيـ ـخ ــوض ــون
ح ـمــات مـتـكــررة مــن الـتـصـفـيــة والتصفية
امل ـ ـ ـضـ ـ ــادة ،مـ ــا س ـي ـج ـع ــل بـ ـسـ ـط ــاء ال ـش ـعــب
الـســوري بأطيافهم يدفعون الثمن الغالي
واألكالف الباهظة .كيف ال وقد استخدمت
ُّ
ك ــل ال ـش ـعــارات الـثــوريــة الـحـمــاسـيــة ،ولعب
الـ ـتـ ـح ــري ــض ُالـ ـط ــائـ ـف ــي واملـ ــذه ـ ـبـ ــي لـعـبـتــه
الـ ــدمـ ــويـ ــة ،وش ـي ـط ـن ــت طـ ــوائـ ــف وم ــذاه ــب
وأعـ ـ ــراق وق ـط ــاع ــات م ــن ال ــدول ــة ال ـس ــوريــة،
بـخــاصــة الـجـيــش ال ـســوري وجـيــش الــدولــة
م ــن امل ــوظ ـف ــن .اس ـت ـم ــرت فـ ـت ــاوى الـتـكـفـيــر
بتأثيرها في الــرؤوس الحامية ،وانقدحت
روح األح ـق ــاد واالن ـت ـق ــام ،وتـمـظـهــرت روح
تصرفات «املـجــاهــديــن» ،فمارسوا
الله فــي َ
سلطته في أحكام املخالفني معهم فطبقوا
بحماسة واندفاع.
الحدود
ُ
ُ
تـ ـف ــرغ سـ ـ ُـوريـ ــة م ــن سـ ـك ــانـ ـه ــا ...م ــن تـبـقــى
منهم بقية مسلحني خلف متاريس األزقة
وال ـ ـ ـحـ ـ ــارات ،ي ـع ـي ـشــون ع ـب ــث ال ـح ـك ــم ف ــوق
ال ـخــراب وال ــدم ــار ،وت ـهــدد ســوريــة بــالــزوال
وال ــذوب ــان فــي أقــالـيــم جــديــدة تتشكل وفــق
ت ـص ــور م ـج ـنــون ل ـب ــرن ــارد ل ــوي ــس ف ــي زمــن
ال ـس ـي ــول ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة وتـ ــوحـ ــش األح ـ ــام
االس ـت ـع ـم ــاري ــة لـ ـ ــدول الـ ـش ــرك ــات م ـت ـع ــددة
الجنسيات.
ً
إن سيناريو كارثيًا ُمتخيال كهذا نشاهد
ً
م ـث ـيــا ل ــه الـ ـي ــوم ف ــي لـيـبـيــا وقـ ــد شــاهــدنــا
ً
مـثـيــا لــه فــي بـغــداد نـيـســان  .2003ال يلزم
ٌ
لتحققه إال انـصـيــاع ت ــام لـلــدولــة الـســوريــة
بمكوناتها الوطنية الجامعة (دولة عميقة
وشعب حضاري وجيش عقائدي) لرواية

األضــالـيــل والـكــذبــات الـكـبــرى امل ـصـ ّـدرة لنا
مــن مــراكــز التفكير والـتــوحــش العوملي في
الغرب.
إن اس ـت ــرج ــاع ــا م ـتــأن ـيــا وم ــراجـ ـع ــة دقـيـقــة
ل ـنــواتــج ال ـلــوثــة الـهــرمــونـيــة املــرض ـيــة الـتــي
أص ــاب ــت ب ـعــض ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ف ــي سـيــاق
مــا دعــي «الــربـيــع الـعــربــي» ،ومــا أفــرزتــه من
صراعات وانقسامات مجتمعية وسياسية
وإثـنـيــة وعــرقـيــة فــي سـيـنــاريــوهــات سيئة،
تتشابه فــي «كــارثـيـتـهــا» بــن تلك الـثــورات
التي سرعان ما أسقطت أنظمتها بالعنف
الـ ـث ــوري أو ب ــال ـه ــروب أو ال ـت ـن ـحــي أو تلك
األنظمة التي أصاب إسقاطها االستعصاء،
يظهر أن الــربـيــع الـعــربــي لــم يـقــدم نموذجًا
َ
مشبوه
جيدًا لالحتذاء واالمتثال .كان نمطًا
املصدر واألسلوب في التغيير الديمقراطي
القادم على أنغام جوقات استدعاء الناتو
وس ـطــوة الـفـصــل ال ـســابــع ،وبـتـمــويــل بــاذخ
من بلدان ريــاح الخماسني ونفط صحارى
الربع الخالي.
إن املسارات التي اتخذتها صراعات السلطة
في بلدان الربيع العربي وعدم املقدرة على
ِّ
سد الفراغات املهولة الناجمة عن انهيارات
السلطات الحاكمة فــي تلك الــدول العربية
املتجانسة بشريًا وإثنيًا يجعل استعراض
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـكـ ــارثـ ــي ،س ــاب ــق
الوصف ،أمرًا واقعيًا كون املعارضات في كل
البلدان العربية  -بخاصة تلك املعارضات
ال ـعــري ـقــة ف ــي م ـصــر  -ل ــم ت ـكــن قـ ـ ــادرة على
تأمني بديل آمن من النظام السابق ،فكيف
باملعارضة السورية التي اتسمت بالتشتت
والتطرف واملراهقة وبكونها طفيلية غارقة

ال ـف ـســاد وارتـ ـف ــاع أس ـع ــار املـ ــواد األســاسـيــة
والتهميش والفقر والبطالة والغالء وفقدان
التنمية» .نجح القصر ومؤسساته األمنية
والعشائرية في ضبط حركة االحتجاجات
في الشارع من خالل الغرائز املنفلتة من أي
تفكير ورؤيا.
ولـ ــم ت ـن ـجــح ،ب ــال ـت ــال ــي ،ك ــل ن ـ ـ ــداءات ال ـقــوى
وال ـش ـخ ـص ـيــات الـسـيــاسـيــة الــوط ـن ـيــة ،ذات
الصدقية العالية واالح ـت ــرام الشعبي ،في
ال ــوص ــول آلذان وعـ ـق ــول ال ـســاخ ـطــن على
داع ـ ـ ــش ،ولـ ـي ــس ع ـل ــى داع ـم ـي ـه ــا ومـ ـص ــادر
تمويلها .وقد اعتقد النظام أن تنفيذ حكم
اإلعدام الصادر منذ سنني بحق الريشاوي
وال ـكــربــولــي ه ــو خ ـطــوة أولـ ــى نـحــو تبريد
الغليان العشائري والشعبي ،مستتبعًا ذلك
بضربات جوية لبعض املواقع «املفترضة»
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ال ــرق ــة وامل ـ ــوص ـ ــل ،لـتـنـفـيــس
احتقان الغضب.

التفرد الملكي بالرد المزلزل!

ّ
رغ ــم إدراك الـجـمـيــع ب ــأن ضــربــات طــائــرات
التحالف ،مجتمعة ،ال تعدو كونها عملية
جراحية موضعية في بعض املناطق التي
ّ
يسيطر عليها الداعشيون ،إل أن مسؤولي
ال ـن ـظ ــام ه ـ ـ ــددوا ب ــأش ــد الـ ـعـ ـب ــارات ،تـنـظـيــم

استطاعت عقلية النظام
توظيف «فورة الدم» لتحديد الرد
بـ«الثأر لمعاذ»
«داعـ ـ ـ ــش» ،وح ــرك ــوا ط ــائ ــرات عـ ــدة لـضــرب
بعض مراكز التنظيم ،في تأكيد جديد على
ق ــدرة الجيش على «سـحــق» التنظيم! لكن
األخـطــار املحدقة ب ــاألردن تــزداد مع اإلقــدام
على مواجهة منفردة مع التنظيم ،والذهاب
بـعـيـدًا لـلـحــديــث عــن دور أســاســي للجيش
في أي عمليات برية ،ستتحملها _في حال
حصولها_ قــوات من الــدول التابعة وليس
من جيش املركز األميركي.
إن إرســال أبناء الشعب ملغامرات عسكرية
خارج الحدود أمر ترفضه قطاعات واسعة
م ــن الـشـعــب األردنـ ـ ــي ،خـصــوصــا أن إع ــادة

فــي التبعية لجهات مختلفة ،تعيش على
األح ـقــاد القديمة وعـلــى الـخـطــاب الطائفي
املـقـيــت ،وك ـيــف بـســوريــا املـتـنــوعــة األع ــراق
واألجناس واملذاهب والطوائف.
ً
ي ـف ـت ــرض نـ ـج ــاح ه ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو إغـ ـف ــاال
لـ ـل ــدور الـ ـحـ ـض ــاري ال ـ ـسـ ــوري امل ــوغ ــل آالف
ّ
السنني الذي شكل نسيج البروكار البشري

تخوض سورية اليوم
سيناريو آخر معاكسًا لسيناريو
سقوط دمشق
الـ ـس ــوري ف ــي م ــواج ـه ــة غ ـي ــان ال ـص ـحــارى
ال ـق ــاح ـل ــة وأح ـ ـ ـ ــام الـ ــواه ـ ـمـ ــن ب ــاس ـت ـع ــادة
عصور سلطانية ماضية .تخوض سورية
ال ـي ــوم سـيـنــاريــو اخ ــر مـعــاكـســا لسيناريو
سـ ـق ــوط دمـ ـش ــق .ت ـخ ـت ــار ف ـي ــه أن ت ـق ــف فــي
وجـ ــه ال ـعــاص ـفــة وال ـج ـه ــل الـ ـق ــادم م ــن قلب
ال ـت ــاري ــخ وال ـج ـغــراف ـيــا ،م ـ ــزودة بـسـيــاســات
تـحــدي ومـقــاومــة وممانعة معاكسة لسيل
ال يـتــوقــف مــن التخلي والـعـمــالــة والــركــون
للعوملة الغربية املتغطرسة ينهمر في بلدان
املنطقةُّ .
تعدد العوامل املساعدة للسيناريو
املـعــاكــس يشكل مــروحــة واسـعــة مــن دوافــع
الصمود واملقاومة ،تبدأ بنواة محور عاملي
يتشكل من جديد ،لينتهي بمواطن سوري
م ـعــانــد ي ــرف ــع أص ـب ـعــه م ـع ـتــرضــا ف ــي وجــه
النظام العاملي الجديد ،ويفضل أن يمارس
طقوس ديكتاتورية املواطنة على أن يعيش

رأي

ضبط الوضع الداخلي هي املسألة املركزية
في الوضع الراهن.

النظام وسياسة إغماض العين
إن ال ـخ ـبــراء األم ـن ـيــن ف ــي املــؤس ـســة األكـثــر
س ـط ــوة وم ــراس ــا ف ــي ال ــداخ ــل ،ي ـع ــرف ــون أن
مواجهة حقيقية للموجة الدموية التكفيرية
التي يقودها «داعــش» ،تتطلب برامج عمل
ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية
ً
وعسكرية ،داخل األردن ،أوال ،ألن امتدادات
التنظيم لم تعد خاليا نائمة فقط ،فشوارع
معان والــزرقــاء ومناطق ومــراكــز تجمعات
عدة ،شهدت تظاهرات عديدة ترفع شعارات
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،م ــا ي ــؤك ــد قـ ـ ــدرة ت ـل ــك ال ـع ـنــاصــر
التكفيرية «الجهادية» على زعزعة الوضع
الداخلي وخلق الفوضى في أكثر من مكان.
كما أن العديد من خطباء املساجد يطلقون
أف ـك ــار وفـ ـت ــاوى الـتـنـظـيــم ،وم ـنــاهــج وزارة
التربية والتعليم التي يهيمن على وضعها
أعضاء بــارزون من التيار اإلسالمي ،وفرت
الـتــربــة الـتــي نبتت وازدهـ ــرت فيها األفـكــار
الجامدة والغيبية التي أدت إلى هيمنة فكر
منغلق يــرفــض الـتـطــور املـعــرفــي والعلمي
ب ــآف ــاق ــه ال ــرح ـب ــة .ك ــل هـ ــذا ال ـش ـحــن الــدي ـنــي
والتعليمي يجرى أمام األعني األمنية! كما
أن األوض ــاع االقتصادية املـتــرديــة ،وزيــادة
عدد الطفيليني من «القطط السمان» ساهم
ب ــإي ـج ــاد دواف ـ ـ ــع دائـ ـم ــة ل ـل ـغ ـضــب وال ـن ـق ـمــة
والتمرد.

الخالصة
إن املهمات العاجلة امللقاة على عاتق القوى
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ــوط ـن ـي ــة ت ـت ـط ـلــب ح ــراك ــا
شعبيًا ضاغطًا للجم االنــدفــاعــة الغريزية
ل ـل ـن ـظ ــام ،م ــع ت ـف ـع ـيــل ال ـع ـم ــل ال ـج ـمــاه ـيــري
ال ـيــومــي فــي ال ـش ــارع مــن أج ــل وق ــف نشاط
غـ ــرف ال ـع ـم ـل ـيــات ال ــداع ـم ــة لـلـمـسـلـحــن في
مـ ـن ــاط ــق جـ ـ ـن ـ ــوب س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،ألن مـ ـح ــارب ــة
اإلره ــاب ال تتجزأ .إن االستعانة بمنظري
بـعــض ال ـت ـيــارات «الـسـلـفـيــة» ال ـتــي تختلف
ع ــن «داع ـ ـ ــش» بـبـعــض امل ـس ــائ ــل اإلج ــرائ ـي ــة
و»ال ـف ـق ـه ـيــة» ه ــي ن ــوع م ــن ال ـل ـعــب بــالــوقــت
املـسـتـقـطــع م ــن امل ـج ــاب ـه ــة .ولـ ـه ــذا ال يمكن
الرهان على سياسات ،تكيل بمكيالني.
* كاتب عربي

ُديمقراطية الطوائف واملحاصصة.
ف ِرضت على سوريا معركتها ،وهي معركة
الجدار األخير ،تحتمي فيها بتراث إنساني
ح ـ ـضـ ــاري ع ــري ــق وشـ ـع ــب أصـ ـي ــل وج ـيــش
متمرس عقائدي ،يدافع عن ترابه الوطني
في وجه غرباء ومضللني وأصحاب أوهام
وأحالم ،وليس أمامه إال االنتصار.
ً
إن دول ــة كـســوريــة وقـفــت وح ـيــدة مــع كثير
م ــن ال ـش ـعــوب الـعــربـيــة واملـسـلـمــة ف ــي وجــه
ال ـغــزو والـسـطــو املـسـلــح األمـيــركــي الغربي
ل ـ ـ ـ ــدول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــت ب ــدع ـم ـه ــا
(يجب التنويه
لحركات املقاومة في املنطقة
ّ
ب ــاملـ ـق ــاوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة وإن ش ـ ـ ــذت بـعــض
ف ـصــائ ـل ـهــا وأخ ـ ـطـ ــأت ال ـط ــري ــق وال ـ ـهـ ــدف)،
واستطاعت عبر محورها الداعم التأسيس
لسياسة «انـهـيــارات الدومينو املعاكسة»،
والتي عشنا بعض فصولها في انتصارات
امل ـق ــاوم ــة ف ــي ل ـب ـنــان وف ـل ـس ـطــن والـ ـع ــراق،
وب ـس ـقــوط ال ـ ــدور الــوظ ـي ـفــي ل ــدول ــة الـكـيــان
الصهيوني واألفــول املتدحرج للسياسات
املتغطرسة للقطب األميركي في املنطقة.
ُ
إن كــل الـحـلــول الـقـســريــة ال ـتــي ت ـص ـ ّـدر إلــى
ـات مشبوهة مرتزقة
ســوريــة عبر ًمـعــارضـ ٍ
تـعـتـبــر إي ـغ ــاال ف ــي سـفــك ال ــدم ــاء ال ـســوريــة،
واسـتــرخــاصــا لـهــا فــي أل ـعــاب األم ــم .وتـعـ ُّـد
عـبـثــا ال طــائــل م ـنــه م ــا ل ــم تـعـتـمــد الـحـلــول
أسـ ــاسـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــاور الـ ـ ـس ـ ــوري وع ـل ــى
ثوابت الضمير الـســوري الجمعي ،وتراكم
فهم الوطنية الـســوريــة فــي الـقــرار الوطني
املـسـتـقــل ب ـع ـي ـدًا م ــن اإلم ـ ـ ــاءات والــرغ ـبــات
الخارجية.
* كاتب سوري
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