MAYSALOON
دراســـــات فكريــــة سياسيــــة
ّ
فصليــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر
مجلــــة
Intellectual and Political Studies

العدد األول كانون الثاني  /يناير 2021

المسألة
الوطنية
السورية

افتتاحية :مئوية ميسلون ..ثقافة تواجه المخرز

في هذا العدد

حوار مع المفكر المغربي سعيد ناشيد
ملف خاص في الذكرى الثالثين لرحيل إلياس مرقص

قضايا
مسار الخروج الطويل  /أحمد معاذ الخطيب
مالحظات بخصوص الحركة الديمقراطية السورية  /أكثم نعيسة
قراءة في واقع اإلسالم السياسي وآفاقه  /محمود الوهب
آن لنا أن نقف أمام المرآة  /ياسر حسون
الصراع السوري اإلسرائيلي :تطبيع أم حقوق وحرية وديمقراطية للجميع؟
يوسف فخر الدين ،همام الخطيب

لوحة للفنان التشكيلي السوري خضر عبد الكريم

قضايـــا

مالحظات حول الحركة الديمقراطية السورية
أكثم نعيسة
تاريخ وصول المادة 1 :كانون الثاني /يناير 2021
تعــدّ عــودة الحركــة الديمقراطيــة الســورية إلــى النشــاط بصيغتهــا «الليبراليــة» حديثــة العهــد نســب ًيا ،إذ
تواكبــت هــذه العــودة مــع ســقوط االتحــاد الســوفياتي ،وجــدار برليــن واجتيــاح ريــاح الديمقراطيــة كثيـ ًـرا مــن
بلــدان شــرق أوروبــا ،وغيرهــا مــن البلــدان ذات الحكــم الشــمولي .حينهــا بــرزت جمعيــات حقوقيــة فــي
أكثــر مــن بلــد عربــي ،تبنــت الفكــر الديمقراطــي المرتبــط ارتبا ًطــا وثي ًقــا بمنظومــة حقــوق اإلنســان .وفــي
هــذا الســياق كان إنشــاء لجــان الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي ســورية 1989
فاتحــة عهــد جديــد ،فــي الفكــر الديمقراطــي وقضايــا حقــوق اإلنســان فــي ســورية ،تلتهــا مجموعــة مــن
الحــاالت السياســية الديمقراطيــة ،ولجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي ومنتــدى األتاســي ،وغيرهــا.
أدى ظهــور التيــار الديمقراطــي إلــى خلــق إيقــاع دينامــي جديــد فــي الحقــل السياســي الســوري ،علــى
الرغــم مــن القمــع الســلطوي الوحشــي الــذي نالــه ،والــذي ســاهم إلــى حــدٍّ مــا مــع عوامــل خارجيــة ســبق
ذكرهــا ،إلــى إحــداث تصدعــات فــي المشــهد السياســي والفكــري الســوري ،انعكســت علــى األحــزاب
الشــمولية الكالســيكية القائمــة حينــذاك ،بحــدوث انشــقاقات فكريــة وتنظيميــة داخلهــا ،لصالــح المســار
الديمقراطــي «الليبرالــي المصبــوغ بصبغــة يســارية» .فمــن انشــقاق المكتــب السياســي وتشــكيل حــزب
الشــعب الديمقراطــي ،إلــى انشــقاق حــزب العمــل الشــيوعي علــى األرضيــة ذاتهــا ،بيــد أن ســياق تطــور هــذه
الخالفــات السياســية ،أكــدّ علــى عــدم نضــوج التوجــه الديمقراطــي بالقــدر الكافــي ،لتمثيــل العقــل والثقافــة
الديمقراطيــة ،علــى األقــل علــى مســتوى النهــج السياســي ،كتحالــف حــزب الشــعب الديمقراطــي مــع حركــة
ألي حركــة ديمقراطيــة.
اإلخــوان المســلمين المناهضــة أيديولوج ًيــا ِّ

جــاءت انتفاضــة  2011لتكشــف هشاشــة هــذا التيــار ،بمختلــف توجهاتــه وتعبيراتــه ،وعجــزه عــن
التجــاوب مــع التحديــات التــي طرحتهــا االنتفاضــة الســلمية فــي بداياتهــا األولــى ،هــذا العجــز أدى إلــى
إقصائــه عــن دائــرة الفعــل السياســي ،وتــرك فرا ًغــا سياســ ًيا فــي المشــهد الســوري ،مــأله التيــار الدينــي
الســلفي ،إال أنــه ،وعلــى الرغــم مــن هــذا االنكفــاء للتيــار الديمقراطــي ،وعزلتــه ،فـ ّ
ـإن الواقــع السياســي أفــرز
مزيــدً ا مــن المجموعــات المبعثــرة تنظيم ًيــا ،التــي تنــادي بقيــم ومبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،وإن
كانــت بصـ ٍ
ـور سياســية مختلفــة.

ـس الوضــع الراهــن لتلــك المجموعــات ،ومآالتها المســتقبلية،
وقــد طــرح هــذا الواقــع تحد ًيــا مصير ًيــا ،يمـ ّ
يتمثــل بأهميــة اتحــاد أو تحالــف هــذه «المبعثــرات الديمقراطيــة» ،فــي كيــان سياســي متماســك تنظيم ًيــا،
ومتوافــق فكر ًيــا.
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شروط التحالفات
مــن المنظــور السوســيولوجي العــام ،تنبــع الحاجــة إلــى قيــام تحالفــات بيــن القــوى السياســية ،مــن
ضــرورة خلــق إمــكان تعديــل ميــزان القــوى ،فــي المعتــرك السياســي القائــم فــي المجتمــع المعنــي ،ومحاولــة
كل تيــار أو قــوة سياســية ،أن تُميــل كفــة الميــزان لصالــح مشــروعها ،عبــر التحشــيد السياســي والشــعبي لهــذا
المشــروع ،مــا يقتضــي توافــر مجموعــة مــن العوامــل الموضوعيــة والذاتيــة ،وتهيئــة المنــاخ للقيــام بهــذا
اإلجــراء ،ويمكــن لنــا اإلشــارة بهــذا الصــدد إلــى عوامــل ثالثــة ذات أهميــة ،تســاهم فــي تشــييد التحالــف
المنشــود.
العامــل األول :أن تشــتغل هــذه القــوى فــي خضــم المعتــرك السياســي ،وعلــى األرض مباشــرة ،مــا
يجعلهــا فاعلــة ولــو بالحــدود الدنيــا فــي مســار العمليــة السياســية الجاريــة فــي البــالد.
العامــل الثانــي :أن تمتلــك هــذه القــوى (اإلرادة السياســية) إلنشــاء التحالفــات المطلوبــة ،وتحديــد
مســتوى وصيغــة هــذه التحالفــات.
أمــا العامــل الثالــث ،وهــو األهــم :ضــرورة وجــود مشــروع ونهــج سياســي ،محمــول علــى رأس مــال
رمــزي ،تتبنــاه شــرائح اجتماعيــة ،تدافــع عنــه ،وتمنحــه القــدرة علــى الحركــة ،والتفاعــل مــع الواقع السياســي

ومعطياتــه ،بمــا يوفــر (اإلمــكان) إلجــراء فعــل التحالــف المطلــوب.

واقع الحال
يشــير واقــع الحــال إلــى أن فائــض القــوة المفرطــة التــي اســتخدمتها الــدول الكبــرى المتدخلــة في المســألة
الســورية ،فــي تنفيــذ ســيناريوهاتها ،لرســم المشــهد السياســي الســوري ،وتحديــد مســاراته ومآالتــه ،قــد
أخــرج الســوريين بمختلــف مواقعهــم (مواالة/معارضــة) خــارج حلبــة اللعبــة السياســية ،المقــررة لمصيرهــم،
وأضحــوا بذلــك أورا ًقــا هامشــية ،إمــا تتالعــب بهــا وتديرهــا تلــك الــدول ،أو مجــرد أوراق شــجر خريفيــة،
تتالعــب بهــا ريــاح المنــاخ السياســي المعقــد ،والمتعــدد المســتويات واالتجاهــات.

لــم تكــن الحركــة الديمقراطيــة الســورية خــارج أزمــة التهميــش واإلقصــاء تلــك ،بــل ربمــا كان وقــع
األزمــة أشــدّ وطــأة عليهــا ممــا هــي علــى القــوى المعارضــة األخــرى ،فعــالوة عــن الغربــة الجغرافيــة
لمعظمهــا ،واغترابهــا الفكــري ،جــاء المــدّ الدينــي الجــارف ،الــذي تصــدر المشــهد السياســي المعــارض
للنظــام ،معتمــدً ا علــى التحريــض األيديولوجــي الشــعبوي الــرث ،لشــرائح شــعبية مســتلبة الوعــي ،لصالــح
ثقافــة دينيــة قوميــة ،متراف ًقــا مــع بــذل الجهــد إليقــاظ نزعــات مــا قبــل وطنيــة ،مضــادة للفكــر الديمقراطــي،
ليفاقــم مــن تعقيــد وضــع الحركــة الديمقراطيــة ،ويزيــد مــن المصاعــب والعراقيــل ،فــي ســعيها للخــروج
مــن شــرنقتها ،ويحــدّ مــن عمليــة انتشــارها االجتماعــي ،وال شـ ّ
ـك فــي أن قمــع النظــام ومنــذ بــدء االنتفاضــة
للناشــطين الديمقراطييــن ،والتركيــز علــى تشــتيت قواهــم ،بــكل الوســائل الوحشــية التــي ابتدعهــا ،مــن قتــل
دورا أساسـ ًيا فــي إلحــاق أبلــغ الضــرر فــي مســار العمل
وتشــريد واعتقــال ومالحقــة ،لإلجهــاز عليهــم ،لعــب ً
الديمقراطــي وتعبيراتــه.
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قضايـــا
لــم يكــن العامــل الموضوعــي وحــده ،هــو المســؤول عــن عمليــة اإلقصــاء ،والتشــرذم ،والضعــف،
أيضــا ،فــي مزيــد مــن االنحســار،
دورا أساسـ ًيا ً
الــذي يعيشــه التيــار الديمقراطــي ،فقــد لعــب العامــل الذاتــي ً
واالنكفــاء ،والتشــتت ،واالســتكانة لهــذا الوضــع المــزري.

أي قيمــة سياســية وآفــاق عمليــة ،فمــن المؤتمــرات
تبلــورت الحركــة فــي بــروز ظواهــر هوائيــة تفتقــد إلــى ّ
العابــرة ،إلــى كثــرة اإلعــالن عــن الهيئــات والكيانــات اإلســمية ،إلــى تزايــد الجــدل النظــري السفســطائي
غيــر المجــدي ،جميعهــا تحمــل دالالت واضحــة ،عــن حصــول افتــراق أو انفصــال عــن الواقــع ،وعــن حالــة
الضيــاع ،وقصــور فــي قــدرة الوعــي الذاتــي عــن هضــم الواقــع واســتيعابه.

متالزمة التشظي السوري و«ارتكاس اإلرث االستبدادي»
لــم تقتصــر نزعــات التشــرذم والتّشــظي ،وتفاقــم مــرض التوالــد ،واالنشــقاق ،علــى الكيانــات الجماعيــة
التــي تعمــل فــي الحقــل السياســي الســوري العــام ،وعلــى المجموعــات المشــتغلة فــي الشــأن الديمقراطــي
أيضــا ،ونــال منها مــا نال مــن ناشــطي الحركة
فحســب ،بــل إنهــا طاولــت األفــراد الناشــطين فــي هــذا المجــال ً
الديمقراطيــة ،حيــث بــرزت أعــراض تلــك الحالــة ،بتمــدد الناشــط ،وتحولــه إلــى أخطبــوط سياســي ،فنــراه
ـوا فــي حــزب آخــر ،يرفــض الديمقراطيــة
ـوا فــي حــزب يدعــو إلــى الديمقراطيــة ،وتــارة أخــرى عضـ ً
تــارة عضـ ً
ويدعــو إلــى دولــة مدنيــة ،أو ينتمــي إلــى حزبيــن متناقضيــن مــن حيــث الرؤيــة والبرنامــج ،كاالنتمــاء إلــى
حــزب قومــي ،وآخــر أممــي ،عــداك عــن مزاجيــة االنضمــام ،واستســهال االنســحاب ،واالنتقــال المتتالــي
مــن كيــان إلــى آخــر ،مــن دون أدنــى شــعور بالمســؤولية.
علــى األغلــب يجــد هــذا المــرض جــذوره ،ليــس فحســب فــي االســتبطان الالواعــي لمحمــوالت اإلرث
الثقافــي االســتبدادي ،الــذي اســتحضر بفعــل تحريــض قطيعــي زائــف ،عممتــه قــوى الطغيــان الدينــي
والســلطوي ،وفــي الحرمــان السياســي المزمــن ،الــذي مارســه النظــام علــى الشــعب الســوري ،وإنمــا يكمــن
أيضــا فــي انهيــار التماســك النفســي ،والفكــري الداخلــي للناشــط ،والــذي تتجلــى إحــدى أهــم مظاهــره فــي
ً
النزعــة القويــة ،المتــالك أكبــر حصــة مــن كل شــيء ،حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عــدم حصولــه علــى أي شــيء
ممــا أرادهّ ،
وأال ينالــه ســوى تبديــد الجهــد ،والوقــت ،والغــرق ،فــي مزيــد مــن الضيــاع والتشــتت .ومــن جهــة
أخــرى ،يعكــس هــذا التمــدد األخطبوطــي للناشــط ،خفــة سياســية ،وهشاشــة فــي انتمائــه الوطنــي ،وفهــم
أيضــا مــدى اســتناده علــى نرجســية شــخصية بحتــة،
مشــوه للوطنيــة والعمــل الوطنــي الديمقراطــي ،ويعكــس ً
ـي للظهــور.
وتــوق مرضـ ّ

الديمقراطية الكردية والرهان القلق
لــم تكــن الحركــة الكرديــة الســورية بشــقيها الرئيســين« ،اإلدارة الذاتيــة» وتعبيراتهــا السياســية المختلفــة
مــن طــرف ،و«المجلــس الوطنــي الكــردي» مــن طــرف آخــر ،بمنــأى عــن المســار المتعثــر للحركــة الســورية
السياســية العامــة ،فــكال الطرفيــن الكردييــن مقربــان بهــذا المقــدار أو ذاك ،مــن الواليــات المتحــدة أو مــن
تركيــا ،مــن دون إغفــال العالقــة الملتبســة لــإلدارة الذاتيــة بالنظــام الســوري ،عــالوة علــى الــوالءات الفرعيــة
ذات الطابــع القبلــي أو السياســي الكــردي القومــي إلقليــم كردســتان ،بشــقيه البارزانــي والطالبانــي ،بــل زادت
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عليهــا فــي المواقــف السياســية لتلــك الحركــة ،والتــي بــدت مرتبكــة وغيــر مســتقرة« ،براغماتيــة» ربمــا
تاخمــت حــدود االنتهازيــة السياســية.
أوصلــت هــذه المواقــف والســلوكيات المتباينــة حواضــن الطرفيــن إلــى حالــة مــن التمــزق السياســي
والعــداء ،لــم تنفــع معــه الضغــوط األميركيــة حتــى اللحظــة ،فــي إنجــاح أي تقــارب بينهمــا عبــر الحــوار
الكردي-الكــردي ،وانعكــس هــذا التخبــط السياســي بصــورة ســلبية علــى صناعــة «االســتراتيجيات» لــدى
الطرفيــن ،والتــي تفتقــد إلــى الوضــوح والشــفافية والتماســك.

ـتقرا لــه فــي مــا يســمى «االئتــالف الوطنــي» ،الــذي تســيطر عليــه
وجــد المجلــس الوطنــي الكــردي ُمسـ ًّ
حركــة اإلخــوان المســلمين ،المدعومــة بشــكل مباشــر مــن تركيــا ،ونــرى أن اإلدارة الذاتيــة وملحقاتهــا
السياســية ،قــد فشــلت فــي بنــاء جســور مــن الثقــة السياســية مــع القــوى الوطنيــة ،والديمقراطيــة الســورية،
علــى الرغــم مــن أنهــا تطــرح نفســها بديـ ً
ـال وطن ًيــا ديمقراط ًيــا ،ومركــز اســتقطاب افتراضــي ،ورافعــة سياســية
للحركــة الديمقراطيــة الســورية عامــة ،لكــن نَوســان حركتهــا واســتراتيجيتها ،مــا بيــن االنشــغال الكلــي فــي
ـص القضيــة القوميــة الكرديــة ،وبيــن محاولــة االســتثمار فــي البعــد الوطنــي الســوري،
تحقيــق مكاســب تخـ ّ
ـعورا شــبه يقينــي لــدى أغلبيــة القــوى الوطنية
تمخضــت عنــه نتائــج ســلبية عكســية ،إذ خلــق هــذا التأرجــح شـ ً
خصوصــا» بوجــود نزعــات انفصاليــة
الســورية األخــرى ،ولــدى أغلبيــة القاعــدة الشــعبية الســورية «العربيــة
ً
لــدى هــذه الحركــة ،ترافــق مــع شــكوك لــدى أغلبيــة هــذه القــوى الوطنيــة الســورية ،بمــدى صدقيــة الطــرح
«الوطنــي» لــإلدارة الذاتيــة وملحقاتهــا السياســية ،وخلــق نو ًعــا مــن الشــكوك القويــة حــول وجــود نزعــة
انفصاليــة لديهــا ،عــززه اســتيالء (قســد) علــى أراض ســورية واســعة مــن جهــة ،وبســط ســلطة األمــر الواقــع،
وسياســات تعليميــة ذات طابــع أيديولوجــي ،وارتبــاط هــذه التجربــة بحــزب تركــي شــمولي يكــرس عبــادة
الفــرد  pkkمــن جهــة أخــرى.

نهايــة القــول ،إن الحركــة الكرديــة خســرت رهاناتهــا حتــى اللحظــة ،فــي أن تتبــوأ مــا كانــت تصبــو إليــه أو
مــا كان يفتــرض بهــا أن تكــون «رأس حربــة» لقــوى الحركــة الديمقراطيــة الســوريةُ ،يســمح باالســتناد إليهــا
كحائــط قــوي ،أو الرهـ ِ
ـان عليــه لنجــاح المشــروع الديمقراطــي.

ـح التعبيــر ،بــدأ
مهــد هــذا الفشــل الطريــق لظهــور حالــة مــن التنابــذ واالحتقــان الكــردي /العربــي ،إن صـ ّ
ّ
يتنامــى ويتصاعــد لنشــهد نشــوء بضعــة حــاالت شــوفينية قوميــة متعصبــة لــدى الطرفيــن ،ذات طابــع شــعبوي
ّ
رث ،ينــذر بمســتقبل كارثــي علــى مســتوى العالقــات بيــن المكونــات الســورية ،والحــال يفــرض علــى كال
الطرفيــن (الكردييــن) لتجــاوز األزمــة ،أن يعيــدا تقويــم سياســاتهما واســتراتيجياتهما ،علــى أســس وطنيــة
ـذرا وشــفافية ،تــؤدي إلــى إعــادة بنــاء جســور الثقــة فــي مــا بينهمــا ،ومــع األطــراف الســورية
ســورية ،أكثــر تجـ ً
تفهمــا للواقــع الجيوســتراتيجي،
األخــرى ،ويفــرض علــى األطــراف العربيــة أن تتبنــى اســتراتيجيات أكثــر ً
ـي مرتبــط بوعــي التمايــز بيــن المكونــات الســورية.
المتمثــل فــي أحــد جوانبــه ،بوجــود تنــوع قومــي وإثنـ ٍّ
أي مرونــة تجــاه التغييــرات
إن التخنــدق وراء الفكــر القومــي العربــي ،والدينــي اإلســالمي ،وعــدم إبــداء ّ
حتمــا إلــى مزيــد مــن المواجهــات المجهولــة اآلفــاق ،التــي
الجاريــة ،علــى صعيــد الفكــر السياســي ،يؤســس ً
ـررا بالغــا بمســتقبل ســورية الديمقراطــي ،الوطــن والدولــة الواحــدة.
تضــر ضـ ً
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قضايـــا
مؤشرات ال يمكن تجاهلها
علــى الرغــم مــن تعقيــدات الوضــع الســوري الــذي وصــل إلــى حــدّ االختالفــات الشــائكة ،وضيــق الحيــز
أي تســوية للمســألة الســورية ،لصالــح الشــعب الســوري وتطلعاتــه فــي بنــاء دولــة
اإليجابــي ،للوصــول إلــى ّ
ثمــة مؤشــرات ضعيفــة طــرأت علــى المشــهد السياســي العــام ،تحمــل شــحنات إيجابيــة ،من دون
ديمقراطيــةّ ،
الوقــوع فــي وهــم الركــون إليهــا كل ًيــا ،تســمح للمشــروع الديمقراطــي بهــذا القــدر أو ذاك ،االشــتغال عليهــا
واالســتثمار فيهــا.
المؤشــر األول :يتعلــق بــاإلدارة األميركيــة الجديــدة ،حيــث أرى أن السياســة األميركيــة ســتعود إلــى
طبيعتهــا المعتــادة ،بعــد القطيعــة التــي أحدثتهــا الفتــرة الترامبيــة ،أتوقــع معهــا وبعــد فشــل سياســة إدارة أوبامــا
الديمقراطيــة ،فــي الرهــان علــى المشــروع اإلســالمي ،والتعاطــي اإليجابــي مــع تعبيراتــه ،أن توجــه بعــض
أنظارهــا نحــو المشــروع الديمقراطــي ،والرهــان عليــه ،ال بديـ ً
ـال ،بــل ردي ًفــا إلعــادة تــوازن القــوى المحليــة،
فــي عمليــة إجــراء تغييــرات تقــود إلــى الخــروج مــن النفــق الســوري وصــوغ ســورية جديــدة.
الثانــي :إن المــزاج المتنامــي للقاعــدة الشــعبية ،بــدأ باالنزيــاح نحــو معارضــة جميــع المشــاريع القائمــة
راهنًــا (المشــروع اإلســالمي-القومي والمشــروع الســلطوي ،والكيانــات السياســية القائمــة عليهمــا،
المفروضــة قسـ ًـرا) هــذا التحــول التدريجــي فــي المــزاج الشــعبي ،وحتــى لــدى النخبــة ،والــذي نتــج مــن
انكفــاء ،مــا لــم نقــل انهــزام المشــروعين اإلســالمي والقومــي ،ربمــا يوفــر مســاحة طيبــة ،تســمح باالشــتغال
عليهــا ديمقراط ًيــا وتطويرهــا إلــى حالــة شــعبية مناصــرة للمشــروع الديمقراطــي.

الثالــث :العقوبــات االقتصاديــة األميركيــة المتعاظمــة ،علــى الرغــم مــن أن النظــام وبفضــل خبرتــه،
باالشــتراك مــع الخبــرة اإليرانيــة ،فــي التعاطــي وااللتفــاف ،حــول حــاالت الحصــار والعقوبــات االقتصاديــة،
والبراعــة فــي إحالتهــا فــوق أكتــاف الشــعب الســوري ،وتحميلــه أغلــب عواقبهــا الوخيمــة ،علــى حســاب
أوضاعــه المعيشــية ،ودفعــه إلــى حافــة الجــوع والفقــر ،بيــد أنهــا فــي آن تصيــب إلــى حــد مــا ،الحلقــة الصلبــة
للنظــام .تجــدر اإلشــارة هنــا بشــكل خــاص إلــى العقوبــات األخيــرة ،حيــث طاولــت المصــرف المركــزي،
ومــا يعنيــه ذلــك مــن ضــرر اقتصــادي بالــغ ،يصيــب قلــب النظــام المالــي واالقتصــادي ،للدولــة والنظــام
والعائلــة المالكــة ،األمــر الــذي قــد يزعــزع تص ّلــب تلــك الحلقــة المتصلبــة ومــا ينبثــق مــن ذلــك مــن
تغييــرات إيجابيــة.

ً
انتظارا
األمل صناعة ،وليس
فــي ّ
ظــل هــذا الوضــع الرمــادي والشــائك للحركــة الديمقراطيــة ،والمشــحون بكثيــر مــن التشــاؤم
واإلحبــاط ،تنــدر الخيــارات وتتقلــص إلــى حدودهــا الدنيــا ،إال أن ســبل الخــالص تبقــى قائمــة ،وإن كانت في
أشــدّ المناطــق والزوايــا عتمــة ،فلــو أمعنــا النظــر فــي المشــاريع ،والــرؤى السياســية ،لكثيــر مــن المجموعــات
واألحــزاب التــي تتبنــى الديمقراطيــة ،سنكتشــف مــن دون أدنــى عنــاء ،مــدى التماثــل والتوافــق فــي المبــادئ
ـهل
العامــة ،والخطــوط العريضــة ،مــع الســعي إليجــاد معاييــر متفــق عليهــا لتفســير المفاهيــم األساســية ،تسـ ّ
عمليــة التقــارب واالتحــاد بينهــا ،بمــا يقتضــي الحــال تغليــب اإلرادات علــى اإلغــراق فــي جــدل النظريــات،
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وكبــح جمــاح االنغمــاس باإلشــكاليات النظريــة المجــردة ،وفتــح الطريــق واسـ ًعا للفعــل السياســي العملــي،
الســاعي للتوحيــد ،بأشــكاله المختلفــة ،بيــن كيانــات الحركــة الديمقراطيــة ،لتتمكــن مــن تحقيــق تــوازن دقيــق
بيــن النظريــة والعمــل السياســي المباشــر.
إن خلــق وإعــادة إحيــاء اإلرادة السياســية ،ذات الســمة النضاليــة البعيــدة ،عــن المنــاورات الر ّثــة الهادفــة
إلــى تلميــع أو تعويــم شــخصيات معينــة ،ال بــدّ أن يتمخــض عــن هــذه الصيــرورة .وإن إمــكان قيــام كيانــات
ديمقراطيــة مســتقلة ،تُحــدث تغييــرات فــي الواقــع السياســي الســوري ،وتفــرض علــى مراكــز القرار السياســي
الدولــي الفاعلــة فــي المســألة الســورية ،التعاطــي معهــا علــى األقــل ،كشــريك إلــى جانــب الكيانــات الوطنيــة
األخــرى ،فضـ ً
ـال عــن كــون وجودهــا يخفف مــن هيمنــة الثقافــة الدينيــة ،واالســتبدادية الســائدة فــي المجتمع،
ألي تحــول ديمقراطــي عميــق.
والمعيقــة ّ
عمل ًيــا ،التركيــز علــى المعانــاة اليوميــة للشــعب الســوري ،وعلــى حاجاتــه المعيشــية وقضايــاه المطلبيــة،

فــي الحريــة والعيــش الكريــم ،يعــدّ وســيلة أساســية ،لتوســيع مروحــة الحاضنــة الديمقراطيــة.

ً
ختاما:
ربمــا تكمــن كلمــة السـ ّـر إلحــداث اختــراق ّأولــي بهــذا الســتار ،فــي اســتنهاض الــروح الوطنيــة ،وإعــادة
اســتحضار عزيمــة الكفــاح الديمقراطــي.
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