سياسة

االثنني  21آذار  2011العدد 1368

ابراهيم األمين

عن التغيير أو اإلصالح في سوريا

ّ
س �ي �ب �ق��ى ج � ��زء م �ن �ه��م ،ل� �ك ��ن ق �س �م��ًا آخر
س �ي �ت��راج��ع ع ��ن ط �ل �ب��ه ،إم ��ا ل �ك��ون زعيم
طائفته عاد إلى املوقع السياسي الصح،
وإم � ��ا ل� �ك ��ون ال ��زع �ي ��م ن �ف �س��ه ق ��د تراجع
جذريًا».
ّ
القواتيون
ه��ذه األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي يطرحها
ع�ل��ى أن�ف�س�ه��م ف��ي ن�ق��اش��ات�ه��م الداخلية
ّ
شعبية القوات اليوم قائمة
تشير إلى أن
على أمر أساسي ،وهو كون معراب هي

«األص � � � ��دق» و«األوض� � � � ��ح» ف ��ي التعبير
ع��ن م��واق��ف ج�م�ه��ور  14آذار بمختلف
انتماءاته الحزبية.
ه��ذه الخالصة وغيرها تجعل مناقشة
النظام الداخلي القواتي أصعب ،مع العلم
ب��أن جعجع دع��ا ت �ك��رارًا ف��ي مكتبه إلى
«االستفادة من مرحلة تصريف ّ األعمال
لتحصني الوضع الداخلي» .لكن الوقت
ال ي�ل�ع��ب مل�ص�ل�ح��ة ال �ق��وات �ي�ي�ن ،إذ إنهم
ّ
ح��ددوا في  15و ُ 16نيسان املقبل موعدًا
ُّ
ل�خ�ل��وة تنظيمية ت �ب��ت ف�ي�ه��ا تعديالت
الدستور القواتي .في هذه الخلوة التي
ّ
ستضم نحو خمسني قواتيًا في معراب،
ُ ّ
ّ
سيبت كل شيء ،حيث قدم أكثر من 1700
ق��وات��ي أكثر م��ن  7000س��ؤال ومالحظة،
ع�م�ل��ت ل�ج�ن��ة ص�ي��اغ��ة ال �ن �ظ��ام الداخلي
على جمعها وفرزها.
ّ
س �ي �ج��اب ع ��ن ه � ��ذه األس� �ئ� �ل ��ة وتوضح
ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي�ين .وبالطبع،
أول � ��ى امل�ل�اح �ظ��ات س �ت �ك��ون ع �ل��ى إعالن
ال� �ق ��وات ح��زب��ًا ع ��اب� �رًا ل �ل �ط��وائ��ف .ورغم
�ون امل��وق��ف ال��رس �م��ي ل��م ُي �ح �س��م بعد،
ك� ّ
إال أن االنتساب إلى تنظيم معراب بات
واضحًا بالنسبة إل��ى القيادة القواتية:
تزكية الطلب من قبل منتسبني اثنني إلى
القوات ،ثم موافقة لجنة االنتساب ،ومن
ب�ع��ده��ا ب�ع��ض «ال� � ��دروس» ف��ي التنظيم
وم� �ح ��اض ��رات ف ��ي ال �س �ي��اس �ي��ة ،وأخيرًا
تسليم ال�ب�ط��اق��ات وإم �ك��ان ال�ج�ل��وس مع
رئيس الهيئة التنفيذية في ال�ق��وات في
مكتب واح��د لالستماع إليه ومشاركته
في آرائه.
أم � � � ��ام امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� �ت ��أس� �ي� �س ��ي للقوات
اللبنانية أش�ه��ر ط��وي�ل��ة :ث�لاث��ة أسابيع
لعقد الخلوة ،ثالثة أشهر لفتح األبواب
أم � ��ام ط �ل �ب��ات االن� �ت� � ّس ��اب ،ث�ل�اث ��ة أشهر
أخرى ملناقشتها وبتها ،شهران أو أكثر
إلطالق االنتخابات الداخلية ،بحمالتها
واج�ت�م��اع��ات�ه��ا ون�ق��اش��ات�ه��ا ،ل�ي�ك��ون في
مطلع  2012تنظيم ق��وات� ّ�ي جديد يمكن
بدء الحكم عليه في  16نيسان املقبل.

ّ
ـز «املهمة» في طرابلس
ع �ل��ى س�ي��اس��ات�ه��ا امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة» .يضيف
إن � ��ه «ي� �ج ��ري اس �ت �ج�ل�اب ال � �خ � ��ارج ،وأنا
أعرف وأنتم تعرفون مستوى االستعانة
بالخارج ،األميركي والفرنسي والغربي
وال�ع��رب��ي للضغط على ال��رئ�ي��س املكلف،
وإذا احتجنا في يوم من األيام إلى إظهار
تفاصيل فنحن جاهزون لذلك».
وف ��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ج �م��ع رئ �ي��س حكومة
تصريف األعمال سعد الحريري حقائبه
وغ� ��ادر ط��راب�ل��س (ع�ب��د ال�ك��اف��ي الصمد)،
إثر مكوثه فيها ملدة  3أيام متتالية ،تاركًا
ّ
سياسية ال يمكن أن تندثر
وراءه «آث��ارًا»
س��ري �ع��ًا ،ب�ع��دم��ا ّ
وج� ��ه إل ��ى خ �ص��وم��ه في
عاصمة الشمال وخارجها أكثر من رسالة
س �ي��اس �ي��ة .إال أن ال��رس��ال��ة األب � ��رز كانت
أن ال �ح��ري��ري أث �ب��ت ،م��ن خ�ل�ال املهرجان
الشعبي في معرض رشيد كرامي الدولي،
أن� ��ه ّ ال ي � ��زال ال ��رق ��م ال �ص �ع��ب ف ��ي الشارع
السني سياسيًا وشعبيًا ،وأن خصومه
السياسيني ما زالوا ألسباب متعددة غير
قادرين على مجاراته أو منافسته.
واختيار الحريري لطرابلس ،قبل غيرها
م ��ن امل �ن��اط��ق ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ،ال �ت��ي أع �ل�ّي�نّ�ن أنه
س �ي��زوره��ا الح �ق ��ًا ،ج ��اء ب � ُع��دم��ا ت �ب� له
ّ
أن الحشد الشعبي ال��ذي أع ��د الستقبال
ميقاتي ي��وم عودته إل��ى طرابلس في 25
شباط الفائت ،بعد شهر على تكليفه ،كان
ً
هزيال ،فاغتنمها الحريري فرصة سانحة
لضرب الحديد وه��و ح��ام ،فجعل املدينة
ٍ
ّ
�ى أب��رز خصومه ضربة
وجهته ّ ليوجه إل� ً
استباقية ،مستغال االرتباك والتردد في
مواقفهم وخطواتهم السياسية.

ق��راءات كثيرة جرت غ��داة إنهاء الحريري
ّ
الطرابلسية ،أبرزها أن الرجل ّ ما
زيارته
زال يملك عصبًا مذهبيًا في الشارع السني
ال يملكه س��واه ،وأن لديه كاريزما تجعله
ي �ت �ف� ّ�وق ع �ل��ى أغ �ل��ب ال ��وج ��وه السياسية
ّ
السنية ،وأن��ه يملك قدرات
على الساحة
م��ال� ّ�ي��ة ت�ج�ع�ل��ه ي�ق��ف ف��ي م�ق��دم��ة صفوف
زع �م ��اء ال �ط��ائ �ف��ة ،وأن � ��ه ي�ح�ظ��ى بامتداد
شعبي وسياسي في كل لبنان ،فيما أبرز
خ�ص��وم��ه ،مثل ميقاتي أو ال��رئ�ي��س عمر
كرامي والوزير محمد الصفدي ،ينحصر
ثقلهم داخل مدينة طرابلس.
إال أن ق��راءة مغايرة مل��ا سبق ،تشير إلى
أن ال� �ح ��ري ��ري م�ث�ل�م��ا ك �ش��ف ع ��ن مكامن
قوته في محطته الطرابلسية ،فإنه كشف
ف��ي امل�ق��اب��ل ع��ن ن�ق��اط ضعفه .فالحضور
ال�ط��راب�ل�س��ي ك��ان م �ح��دودًا ف��ي املهرجان،
ألن ال �ق��وى السياسية الطرابلسية التي
ّ
شعبية وازن��ة في املدينة
تمتلك حيثيات
قاطعته .أما حضور منطقتي عكار واملنية
اللتني كان أغلب جمهور املهرجان منهما،
فيعود إل��ى أنهما تعانيان منذ سنوات
ف��راغ��ًا سياسيًا ك�ب�ي�رًا ،وق��د خلتا تمامًا
لتيار املستقبل الذي لم يواجه فيهما منذ
ّ
 2005أي منافسة جدية.
تضيف القراءة الثانية أن من شأن تأليف
ميقاتي حكومته سريعًا والتقليع بها،
ضمت إليها كما تشير الدالئل ّ
إذا ّ
األولية
ً
كرامي ،ترسيخ
كال من الصفدي وفيصل ً
ّ
طرابلس ،فضال عن تمددها
وجودها في
ّ
باتجاه «الجوار السني» ،ما سيعطي هذه
القوى دفعًا في مواجهة تيار املستقبل.

يرغب كثيرون في سوريا ،وفي العالم العربي،
سوريا.
وفي العالم أيضًا ،في حصول تغيير في ّ
ونقطة التقاطع بني هؤالء جميعًا ،هي التخلص
م��ن ال �ن �ظ��ام ف��ي س ��وري ��ا ،وإط ��اح ��ة ح �ك��م حزب
ال�ب�ع��ث .ال�ب�ع��ض ل��دي��ه م�ط��ال��ب م�ش��روع��ة داخل
سوريا ،من محاربة الفساد إلى الحد من سطوة
ّ
كممر
السلطات األمنية ،إلى تجاوز حزب البعث
إلزامي الى السلطة ،ومزيد من حريات الصحافة
ّ
والتجمع ،وانتخابات تسمح بتداول
والتعبير
كلها.
املستويات
على
السلطة
ّ
ق �س��م آخ� � ��ر ،خ� � ��ارج س� ��وري� ��ا ،ي ��ري ��د التخلص
م ��ن ال �ن �ظ��ام ال� �ح ��اك ��م ،ألس� �ب ��اب أخ� � ��رى .بعض
ّ
الحكومات تريد م��د نفوذها ال��ى قلب سوريا،
وب�ع��ض األح ��زاب ت��رى ف��ي س��وري��ا ع��دوًا مانعًا
لتحقيق ب��رام�ج�ه��ا ،وف �ئ��ة ت �ك��ره س��وري��ا ألنها
وقفت الى جانب خصومها في دول املنطقة ،من
لبنان وفلسطني الى العراق ومصر .أما القسم
ّ
فيهتم ألمر آخر ،إذ حال النظام الحالي
الثالث،
ف��ي دم�ش��ق دون تحقيق م�ش��اري�ع��ه السياسية
�والي ��ات امل �ت �ح��دة ودول
واالس �ت �ع �م��اري��ة ،م��ن ال � ً
ال �غ��رب األوروب � ��ي ،وص ��وال ال��ى إس��رائ �ي��ل التي
ت��رى في النظام ال�س��وري ع��دوًا مباشرًا وراعيًا
لكل أعداء إسرائيل ،وال سيما حركات املقاومة
في لبنان وفلسطني.
منذ اندالع االنتفاضات الشعبية في تونس ،ثم
انتقالها ،ونجاح ث��ورة مصر ،وما يجري اآلن
ف��ي اليمن وليبيا والبحرين ،ت��دور مناقشات
ح� ��ول م ��ا ي �م �ك��ن ت ��وق ��ع ح �ص��ول��ه ف ��ي سوريا،
علمًا بأنه يجري أيضًا الخلط بني التقديرات
ال��واق�ع�ي��ة والتمنيات ،وال سيما عند خصوم
النظام الذين يريدون فقط سقوط بشار األسد
ونظامه .وفي هذه الحالة ،يجب التوقف بقوة
ع �ن��د م�ص�ل�ح��ة ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األميركية
والغرب وحلفائهما بني العرب ،الذين يهتمون
ب ��أم ��ور ال ت �ت �ع �ل��ق ال �ب �ت��ة ب �م �ص��ال��ح الشعوب
املنتفضة.
ف��ي ح��ال��ة س��وري��ا ال��راه �ن��ة ،ث�م��ة غالبية كبيرة
تريد تغيير ال��واق��ع القائم ،وه��ي غالبية تأخذ
ّ
والتنوع
في االعتبار الواقع السياسي اإلقليمي

بأن الموقف الممانع
االعتقاد ّ
قد يحول دون انتفاضات الكرامة
والخبز والحرية هو اعتقاد خاطئ
تورط
مشكلة كبيرة للبنان إذا ّ
تيار المستقبل في معركة إسقاط
النظام في سوريا
ال�س�ي��اس��ي وال �ط��ائ �ف��ي ف��ي س ��وري ��ا ،ك�م��ا تأخذ
ف��ي االع�ت�ب��ار أن��ه ال يمكن م�ق��ارن��ة ب�ش��ار األسد
ب �ح �س �ن��ي م� �ب ��ارك أو م �ع� ّ�م��ر ال� �ق ��ذاف ��ي أو زين
ال �ع��اب��دي��ن ب ��ن ع �ل��ي ،وإن ك ��ان ف ��ي س ��وري ��ا من
يرفض مبدأ املقارنة باعتبار أنه آلية لتقليص
طموحات التغييريني ،علمًا بأن الشعار الغائب
عن التحركات ،التي ج��رت في أكثر من منطقة
سورية منذ أسبوع ،هو شعار إسقاط النظام،
إصالح كبير ،وهو أمر
مع تركيز على رغبة في
ُ
ي�ت�ع��ارض م��ع ه��واج��س َم��ن ه��م خ ��ارج سوريا
ال��ذي��ن ي��ري��دون أم �رًا مختلفًا ،تمامًا كما ترغب
ق��وى مثل  14آذار ف��ي ل�ب�ن��ان ،وسلطة رام الله
ف��ي فلسطني ،وأن �ص��ار االح �ت�لال األم�ي��رك��ي في
العراق ،وفريق االنتهازيني في السعودية ودول
عربية أخ��رى ،وبقايا نظام حسني م�ب��ارك في
مصر.
ه ��ؤالء ي�ق�ت��رب��ون ف��ي م��واق�ف�ه��م ،وف��ي رغباتهم
ح�ي��ال س��وري��ا ،م��ن امل��وق��ف األم�ي��رك��ي والغربي
ّ
األوروب� ��ي ،واإلس��رائ�ي�ل��ي .وه��م يرفضون تقدم
امل�ش��روع ال��ذي ت��ؤدي فيه سوريا دورًا مركزيًا.
ولم يكترث هؤالء يومًا لواقع سوريا الداخلي،
أو ل�ح��اج��ات شعبها ،لكنهم اس�ت�ف��اق��وا عندما
في نزاع وجودي مع النظام في سوريا.
صاروا ّ
ل��ذل��ك ،ف ��إن امل ��رء ه�ن��ا ال يمكنه م �ج��اراة هؤالء،
ب�ح�ج��ة أن �ه��م ي��دع �م��ون ال��دي �م��وق� ّ�راط �ي��ة ،ب��ل إن
املراقبة املوضوعية النزيهة تحتم االستنتاج
بأن ذرائ��ع ه��ؤالء هي تمامًا من ن��وع :كالم حق

يراد به باطل .ومعنى ذلك أنه ال يمكن ّمجاراة
ه��ؤالء ف� ّ�ي ك��ل م��ا يقولونه ،وال يمكن تبني أي
موقف يتخذونه ،أو يعملون على فرضه كأمر
واقع ،بل بالعكس ،يمكن السير في مواجهة هذا
املنطق ،ال بقصد الدفاع عن النظام في سوريا،
بل لفضح هؤالء الراغبني فقط في وصول حكم
يكون جزءًا من معسكر االستسالم.
الى سورياّ ،
وللمناسبة ،فإن بعض هؤالء يساهمون اليوم
ف ��ي دع ��م «أع� �م ��ال م��دف��وع��ة ّي�نّاألج � ��ر» ف ��ي بعض
امل �ن��اط��ق ال �س��وري��ة .وق ��د ت �ب� ل �ج �ه��ات عليمة
ت� � � ّ
�ورط ش �خ �ص �ي��ات م ��ن ف ��ري ��ق ال��رئ �ي��س سعد
الحريري في الشمال والبقاع بتمويل أنشطة
ت��رك��ز ع�ل��ى ح �ص��ول ت �ح��رك��ات ت�س�ت�ه��دف حزب
ّ
سيما بعدما تردد أن ًثالثة
الله في سوريا ،وال
ّ
ش �ب��ان س��وري�ي�ن ق��ال��وا إن �ه��م ت�ل�ق��وا أم � ��واال من
«املستقبل» مع كمية من صور
ناشطني في تيار
ُ
للسيد حسن نصر الله وط�ل��ب إليهم إحراقها
خالل تجمع كان مقررًا في منطقة سورية قريبة
من ّالحدود مع لبنان.
ل �ك��ن ه �ن��اك ق�س�م��ًا آخ ��ر م��ن امل�ع�ن�ي�ين بالتحرك
داخ ��ل س��وري��ا ،ي�ج��ب ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��م بطريقة
مختلفة .وعلى النظام هناك ،قبل أي أحد آخر،
النظر ال��ى امل�ط��ال��ب امل�ش��روع��ة ل�ه��ؤالء ووجوب
ت�ل�ب�ي�ت�ه��ا ،م ��ن خ �ل�ال ت��وس �ي��ع دائ � ��رة املشاركة
في الحكم ،ومكافحة الفساد والترهل ،وإلغاء
منطق املحسوبية وإزال��ة القمع األمني ،وجعل
الحريات شرطًا للحياة الحرة الكريمة.
ويمكن النظام في سوريا االستفادة من نقطة
مهمة ،وهي أن املطلوب تحقيق نقلة تطويرية
نوعية ،وخصوصًا أن الرئيس بشار األسد ليس
موضع كراهية من شعبه ،وأن موقف الحكم من
الصراع مع إسرائيل يلبي الحاجات الوطنية
السورية لكل الشعب ال�س��وري .كذلك ،ف��إن عدم
خ �ض��وع��ه ل �ل �س �ي��اس��ات األم �ي��رك �ي��ة والغربية،
ّ
وتحمله كلفة املقاومة لها ،يحاكيان الوطنية
السورية ،ولطاملا شعر املواطن السوري بفخر
أكثر من غيره من أبناء شعوب املنطقة.
ّ
ل� �ك � ّ�ن زائ � ��ر دم� �ش ��ق أو امل �ت �ع ��رف إل �ي �ه��ا يسمع
ب��اط��راد مطالب ع��دي��دة ،بعضها يشمل تغيير
ال�ن�ظ��ام ب� ّ
�رم�ت��ه ،أو ال��دع��وة ال��ى دس �ت��ور جديد
ي�ف��رض ت��داول السلطة على املستويات كلها،
وبعضها اآلخر ربما يكون سقفه أقل ارتفاعًا،
إذ ي�ك�ف��ي ط �ل��ب ف �ص��ل إدارة ال ��دول ��ة ع��ن حزب
ال �ب�ع��ث وإس �ق��اط��ه ك�م�م��ر إل ��زام ��ي ل�ل�ع�ب��ور الى
املواقع األمامية في السلطات كلها ،وضرورة
إلغاء االقتصاد امل��وازي املتفلت من الضوابط
وامل�ت�ن��اق��ض تمامًا وطبيعة دول��ة ال��رع��اي��ة في
س ��وري ��ا ،ح�ت��ى ب ��ات ه��و امل�س�ي�ط��ر ف�ع�ل�ي��ًا على
ق �ط��اع��ات اإلن� �ت ��اج ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي االتصاالت
وال �ط��اق��ة وف ��ي ال �ت �ج��ارة ال �ح ��رة ،ح�ي��ث انتهت
ع�م�ل�ي��ة خ�ص�خ�ص��ة ه ��ذه ال �ق �ط��اع��ات ملصلحة
أفراد قريبني من النظام ،فيما حرم أبناء الشعب
الحريات،
السوري من حق التملك .أما في مجال
ً
فيمكن أي م��واط��ن س��وري التحدث ط��وي�لا عن
ال �ص �ح��اف��ة ال��رس �م �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ع �ك��س ص � ��ورة ال
عالقة لها كثيرًا بحقيقة البالد وهموم الناس،
حتى النظام نفسه لم يعد يستفيد منها ،بينما
ي �ق��ود ت �ط��ور آل �ي��ات ال �ت��واص��ل ب�ي�ن ال �ن��اس الى
مرتبة جديدة ،يبرعون فيها كأفراد ،لكنها تظل
مخالفة للقانون .وال أحد يفهم سبب عدم إنتاج
قانون جديد لإلعالم ،يتيح للناس التفاعل ،إال
إذا ك��ان��ت ه�ن��اك خشية م��ن ت�ح��ول��ه ال��ى سلطة
رقابة فعلية على اإلدارة العامة ،وخصوصًا أن
املشكلة أصابت قطاعات حساسة ،مثل قطاعي
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ص �ح��ة ،إذ دخ �ل��ت س��وري��ا مرحلة
الترهل في هذه القطاعات الحكومية ،ملا يقدم
ّ
تصور الحل جاهزًا
للمواطنني من صورة كاذبة
عبر القطاع الخاص.
ثمة فارق كبير بني ما تريده أميركا وإسرائيل
م ��ن س ��وري ��ا ،وم ��ا ي ��ري ��ده ش�ع�ب�ه��ا م ��ن نظامه،
وال�ف��ارق األس��اس��ي بني النظام ال�س��وري وبقية
األنظمة في املنطقة هو انتسابه إلى املمانعة.
ل�ك��ن االع�ت�ق��اد ب��أن ه��ذا امل��وق��ف ق��د ي�ح��ول دون
انتفاضات الكرامة والخبز والحرية هو اعتقاد
خاطئ ،ألن ما حصل ويحصل في الدول العربية
ّ
يؤكد استحالة بقاء األمور كما هي في سوريا
أو في أي بلد عربي آخر على صعيد الحريات
والسياسات االقتصادية.
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