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أحمد معاذ الخطيب 

تاريخ وصول المادة: 10 كانون الثاني/ يناير 2021

يتضــُح أكثــَر كل يــوٍم أن المنــاداة بحــل سوري-ســوري هــو أفضــل احتمــاالت الخــالص فــي ســورية؛ بــل 
لعلــه الوحيــُد بعدمــا ُفِقــدت الثقــة بــأداء النظــام والمعارضــة مًعــا فــي جــوالت مســرحية لــم يعــد خافًيــا زلقهــا 
األمــوَر خــارج مصلحــة الســوريين جميًعــا، وكل محــاوالت الترويــِض يبــدو أنهــا ترفــع رأســها قليــاًل لتتحطــم 
علــى صخــور وعــي شــعبي غيــِر منظــٍم لكنــه يــزداد فعاليــة وإصــراًرا؛ مــا صــارت إليــه ســوريُة غيــر مســبوٍق، 
ولــم يبــق بيــت إال ودخلتــه اآلالم، واالعتقــاد بوجــود مخــرٍج سوري-ســوري ليــس مجــرَد فريضــٍة عقليــة، 

بــل حقيقــة نحــُن أبنــاُء ســورية وبناتهــا قدرهــا المحتــوم.
عشــُر ســنواٍت مــرت طــوت أكثــَر االقتراحــاِت واالحتمــاالت، وعــّرت وعــود الــدول والمنظمــات، وبقــي 

مســاٌر مخاضــه ليــس بالســهل، لكنــه بــاب الخــالص وضمانــة هــدم االســتبداد.  
ــة  ــك أو الكراهي ــة أو الش ــات، والمجامل ــم كمجتمع ــن بعضه ــون ع ــوريوَن معزول ــت والس ــوٌد مض عق
ــة بعضهــا ممكــن فــي  ــاٌت باطن ــاٌت حــادٌة ومظلومي ــق، وتنمــو فــي أعماقهــم هوي ــَر مــن الحقائ ُتســّيُرهم أكث

ــاة. ــاحات الحي ــن كل س ــا م ــفهم جميًع د بنس ــدِّ ــا ته ــم؛ لكنه ــا متوه ــة، وبعضه الحقيق
ــق  ــح أٍي مــن صنادي ــي الواســع وال اســتطعنا فت ــم نعــش التواصــل الوطن ــرن ل ــي ق ــا يقــارُب ثلث خــالل م
التاريــخ بتجــرد وال فحــَص بعــض المســلمات التــي نعيــش بهــا، بــل نســينا ســفينًة واحــدًة نســتِقلُّها وكل يــوم 
ــا  ــا فــي هــدٍف نشــترك فيــه كلن ــا، وال نشــعر بخطــر جماعــي يوحدن نفتــح ألــف ثقــب فيهــا والهــالك ينتظرن

مهمــا كان محــدوًدا.  
محــا النظــام مقدمــاٍت عديــدًة للتواصــِل ومحــا كل تاريــخ ســورية قبلــه، وحديًثــا بدأنــا نكتشــف أن المؤتمر 
ــل  ــط قب ــام فق ــتَة أي ــي إال س ــتعمار الفرنس ــا االس ــح له ــم ُيتِ ــة ل ــة رائع ــة مدني ــوري األول ١٩١٩-١٩٢٠ تجِرَب الس

دفنهــا، وأكملــت معــاول حــزب البعــث ذلــك.
ــي  ــيَن ف ــاٍء مؤسس ــاٍر وآب ــٍة كب ــماُء عمالق ــت أس ــة، وضاع ــة راعب ــغ درج ــد بل ــل فق ــل والتجهي ــا التجاه أم
أروقــِة اســتخبارات الســلطة الثقافيــة والمعرفيــة فُحِرَمــت األجيــال مــن تجــاِرِب الشــيخ رشــيد رضــا، وخالــد 
العظــم، وناظــم القدســي، ومعــروف الدواليبــي، ورشــدي الكيخيــا، وســعد اللــه الجابــري، وفيضي األتاســي، 
ومنيــر العجالنــي، وصــالح الديــن البيطــار؛ بــل إن عديديــن مــن كبــار رجــاالت ســورية ماتــوا غربــاَء فقــراَء 
كالعظــم والكيخيــا؛ بــل إن شــكري القوتلــي أهــمَّ رؤوســاء ســورية الــذي توفــي بذبحــة قلبيــة ببيــروت بعــد 
ســقوط الجــوالن لــم يحــظ باســتقبال رســمي يليــق بــه فــي بلــده دمشــق، وَلــم تســمح الســلطات بدفنــه فــي 

بلــده إال بضغــط مــن الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز. 
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ــر  ــن أخط ــوريين، وم ــن الس ــع بي ــكل مري ــوم بش ــس الي ــوِف تنعك ــة الخ ــي مملك ــلطوية ف ــلوكياُت الس الس
العــادات التشــبُع بســلوِك خصــٍم الأخالقــي نتيجــة اإلكــراه الطويــل عليهــا واأللفــة معهــا؛ فالتخويــن والقطيعة 
واالتهــام والمــزاودة الشــعبوية واالنقضــاض بشراســة علــى األحيــاء واألمــوات واســتغالل عواطــف العامــة 
َمــًة للنظــام أكثــر ممــا يحلــم  لتهييــج الغرائــز الطائفيــة مــادة ال تنــزل عــن موائــد بعــض النخــب المنخــورة، ُمَقدِّ
بــه مــن تفتيــٍت ال ينتهــي، وإحــراق ليــس فقــط للشــخصيات الوطنيــة والمرجعيــات الحيــة المنهوشــة بألســٍن 

متوحشــة بــل حتــى ألي شــخص قــد يحــزن لوفاتــه أشــخاٌص عددهــم أو تنوعهــم أكثــُر مــن المطلــوب. 
ــات  ــع كل الملف ــل م ــدرات التعام ــه بق ــا لنفس ــل محتفًظ ــي مذه ــر بدائ ــى تفكي ــعب عل ــاُم الش رّوَض النظ
ــاِوُر فــي المجــال الداخلــي واالقليمــي والدولــي  ــر اســتراتيجي عميــق، وتن ــٍة لهــا تفكي ــِة دول الخطــرة بعقلي
مبقيــة الشــعب فــي مســتوى مــن التفكيــر هــو عيــن التهريــج، وانعكــس ذلــك فــي األداء بــل فــي العالقــات 
بيــن مكونــات الشــعب الســوري التــي يمكــن بســهولة ســوق بعضهــا لتصــاُدٍم ُمَمَهــِد الطريــق، ومــن نتائجــه 
تفكيــر باطــٌن بإبــادة كل طــرف لــكل مــن يخالفــه، وصحيــح أن الداعشــية هــي تنظيــم محــدد، ولكن الداعشــية 
ــة خــالل جهــد طويــل  ــًرا هــو توجــه ُزِرعــت بــذوره بعناي ــر المخالــف بت ــر إقصائــي مطلــق وفكــر يبت كتفكي

ٍة فــي كل األطــراف والهويــات.   وســيظهر بســهولة أن الدعشــنة عقليــة ممتــدة وبِحــدَّ
عقليــة التوســع المائــع بــال هــدف، وتعقيــد المســائل، واختــراع الشــروط مــن دون دليــل عليهــا وال حاجــة 
إليهــا صــارت منهًجــا تجــده فــي العالقــات االجتماعيــة )زواج - طــالق - حضانــة(، وفــي حــل اإلشــكاالت 
ــل  ــف والعم ــارات التوظي ــي مس ــة(، وف ــات تبادلي ــات وصفق ــاوى وإكرامي ــة ورش ــات مختلف ــة جه )موافق
)العالقــات الخاصــة - عــدم الكفــاءة - الحاجــة إلــى موافقــة مديــر قلعــة حلــب لتعييــن عامــل مطعــم فــي 
ٌة مذهبيــة فــي االعتقــاد تختــرع مــن  ريــف دمشــق(، وفــي التدريــس الدينــي )شــروط تتلوهــا شــروط، وِحــدَّ
ــق- ــر موث ــويه-تناقل غي ــة )تش ــاالت اإلعالمي ــي المج ــكاد(، وف ــا أو ي ــا بعًض ــر بعضه ــن يكف ــة دي ــن مئ الدي
افتــراء- تحطيــم(، ولمــا فتــح قمــم االجتهــاد السياســي بالتداعــي المنطقــي، وبــدل البحــث عــن حــل مهمــا 
ــرات الشــروط  ــذي يضــع كل منهــم عش ــن والقضــاة ال ــُل مــن المنظري ــا جحاف ــم دراســته؛ صــار عندن كان ث
الذاتيــة للتعامــل مــع أي حــل سياســي ال مــن خــالل أســس عامــة بــل مــن نوافــذ ضيقــة وشــروط تعجيزيــة 
ــم درج  ــد بعضه ــل يصع ــي، ب ــلِّ الوف ــاِء والِخ ــوِل والعنق ــَة الغ ــدو رابع ــا وتغ ــُز عنه ــن يعِج ــا أول م صاحبه
األســتاذية فيقــرر الصفــات الخاصــة بــكل مــن يقــدم اقتراًحــا إلنقــاذ بلــده بتقعــرات ربمــا توحــي، بحســب 

وصــف بعضهــم، بأننــا نتجــه إلــى تأســيس مشــفى عقلــي كبيــر قــد ال نخــرج منــه قبــل مئــة عــام. 
تتميــز المرجعيــات بــأي مجــال بقدرتهــا علــى رؤيــة الثغــرات أكثــر، والتحليــل األدق، واستشــراف المقبل، 
ــو  ــوٍد ه ــٍط مقص ــن ضغ ــوا م ــم إذا نج ــون وعيه ــاس فيك ــوم الن ــدى عم ــي ل ــتبصار جماع ــك اس ــوازي ذل وي
األقــرُب إلــى التوجــه الصحيــح، بينمــا تستســلم القــوى التــي فــوق العــوام بقليــل والنخــب محــدودُة التفكيــر 
ــل  ــا يحص ــج عندم ــاالت تنت ــوأ الح ــور، وأس ــبيك األم ــك وتش ــد المنه ــى التعقي ــل إل ــادئ وتمي ــة المب لحرفي
طحــن الجميــع خــالل نصــف قــرن، فيغــرق المثقــف فــي الــذات، وتتحــول األهــداف الخاصــة إلــى أهــداف 
وطنيــة، وتتفشــى الالمبــاالة والســلبية واليــأس عنــد كثيريــن، وتبقــى النخــب محــدودة التفكيــر الهثــة وراء 
أي صيحــة، ومتوهمــة أنــه ال مســار دونهــا، وتصبــح ســاحات حربهــا وســلمها وانتصارهــا صفحــات )الفيــس 

بــوك( ومقابــر )الواتــس آب( الكئيبــة.  
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ــورية،  ــات الس ــن المكون ــة بي ــود ثق ــدم وج ــب ع ــر المصاع ــد أكب ــا، وأح ــاد بناؤه ــور يع ــدم األم ــا تته كم
ــا  وهــذا األمــر ليــس بقــدر ال يمكــن دفعــه، بــل لــه إجــراءات تخفــف مــن ســطوته، وبصراحــة ســتأخذ وقًت
طويــاًل فــي حالتنــا كســوريين، ولكــن ال بــّد منهــا ولــو اســتغرقت عشــرات الســنين، فهــو خطــوة ضروريــة لــم 

يتــم العمــل عليهــا بعمــق مــن قبــل، وســتواجه عقبــات كبيــرة 
ــعر  ــاحة يش ــع الس ــن يتاب ــوريين، وم ــن الس ــور بي ــد الجس ــى لم ــوة األول ــو الخط ــة ه ــود إرادة عميق  وج
ــون فــي أن تنتهــي  ــا تجعلهــم يفكــرون بعمــق ويرغب ــي وصلهــا الســوريون جميًع أن األوضــاع المأســوية الت
األمــور بعــد أن ذاقــت األغلبيــة طعــم الفقــر والبــرد واليتــم والخــوف والمجهــول، وصــارت تلــك األمــور 
عامــل توحيــد لهــم وتفهــم يــزداد الوعــي بــه وعمــن أوصــل ســورية إلــى وضعهــا الحالــي، وأن هنــاك قلــة ال 
يتجــاوزون بضعــة آالف فــي كل ســورية يقــودون الســوريين إلــى الهــالك والفنــاء، وتتحمــل منظومــة النظــام 
ــة زوًرا،  ــاب المعارض ــدت ثي ــكرية ارت ــية وعس ــراف سياس ــداد بأط ــل األع ــك وتكتم ــن ذل ــر م ــة األكب الحص

واعتاشــت علــى أجســاد الشــهداء وال يهمهــا توقــف ســيل الدمــاء أم ال.
تلــك اإلرادة يتلوهــا البحــث عــن هــدف يتفــق عليــه الجميــع، وليــس ذلــك بســهل ولــو كان أمــًرا واحــًدا، 

فلــم يســبق لنــا أن فكرنــا بالموضــوع أو بحثنــا مًعــا عــن فكــرة تجمعنــا. 
ســيكون هناك جدال حتى  نقاذ وطننا، إ نتفق عى رضورة  قلنا دعونا  فإن  به، املرتبطة  ملفاهيم  ا بسبب 
واملحــرك  األســاس  هــي  العقيــدة  إن  فربام ينظر إليه متشــدد ديني عى أنه خرافة قائاًل  حول تعريف الوطــن 
ــرى،  ــه قافًزا فوق كل القوميات األخ ــالء نزعت ــه إع ــتطيع في ــذي يس ــكان ال ــه امل ــٌد أن ــي جل ــد قوم ــد يعتق وق
ــار  ــه مس ــد أن ــام يعتق ــة ب ــة فكري ــه وصاي ــامرس في ــذي ي ــكان ال ــه امل ــى أن ــرف ع ــامين متط ــه عل ــر إلي ــام ينظ ورب

التحــر يف احليــاة.
ــي  ــف اآلت ــون التعري ــل يك ــا؟ وه ــة من ــدى األغلبي ــا ل ــدود الدني ــول بالح ــف مقب ــاد تعري ــن إيج ــل يمك ه

ــا:  مالئًم
ــع  ــا م ــور حياتن ــا أم ُل علين ــهِّ ــه، وُيس ــي ب ــه ونحتم ــه، ونحب ــش في ــأ ونعي ــذي ننش ــكاُن ال ــو الم ــن ه )الوط
مجموعــة مــن النــاس الذيــن لنــا معهــم تاريــٌخ طويــٌل، وبــأرٍض واحــدٍة، وبيننــا مصالــُح مشــتركة، وعــاداٌت 

ــه(. ــن إلي ــا الحني ــه، ويملؤن ــا ننتمــي إلــى هــذا المــكان ومــا في ــة، ونحــس بأنن متقارب
ــا فهــل  ــاك اعتــراض جــذري لمتديــن أو قومــي أو علمانــي علــى هــذا التعريــف؟ فــإن كان مالئًم هــل هن

ــال حــدود: )ســورية(.  ــه ب ــذي نحب ــا ال ــه وهــو بلدن ــذا التعريــف علي ــق ه ــا ينطب ــول إن وطنن يمكــن أن نق
ال أعتقــد أن ســورًيا صادًقــا ال يشــعر بالخطــر علــى بلــده، فهــي تتهــدم بــكل المعانــي، وضــروري أن نتفــق 

علــى أن بلدنــا فــي حاجــة إلــى إنقــاذ عاجــل؟ وهــذه مقدمــة مهمــة ننطلــق منهــا. 
لــن تســتقر ســورية بحــال مــن دون نســيج وطنــي متفاهــم، ولــن تســتطيع قــوة عســكرية وال إرادات إقليميــة 
أو دوليــة جلــب االســتقرار مالــم يكــن هنــاك إرادة مــن الســوريين أنفســهم كشــعب قــرر التفاهــم والتصالــح 
مــع بعضــه واالنطــالق ليبنــي الحيــاة، وســنجد أن االتفــاق علــى نقطــة سيســتدرج نقاًطــا أخــرى نتفــق عليهــا، 
ــا  ــة، فم ــة علماني ــي دول ــة، والعلمان ــة قومي ــي دول ــالمية، والقوم ــة إس ــا دول ــالمي عموًم ــد اإلس ــاًل: يري فمث

المشــترك بيــن الجميــع؟
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ــط  ــيغير الخرائ ــد س ــدم جي ــذا تق ــكل؟ ه ــن ال ــان م ــران مطلوب ــة أم ــدل والحري ــول إن الع ــا الق ــل يمكنن ه
ــد مــن تماســك  ــح الواحــدة تلــو األُخــرى تزي نحــو تفاهمــات أدق، والمنطقــي هــو أن توجــد ســاحات تنفت
ــة، وهــي  ــًرا مــن مســارات االحتقــان، وهــذا ســيقودنا إلــى نقطــة ثالث ــه وتجفــف كثي الشــعب وتوقــظ كوامن
حساســة جــًدا، ولكنهــا مفتــاح شــديد األهميــة وهــي: المصارحــة وهــي أصعــب ممــا نتصــور، والبــدء بهــا 
ــرة،  ــر طاه ــا، ومناب ــع أن إعالًما نظيًف ــى، م ــتويات األعل ــى المس ــا إل ــل بحمله ــى كفي ــتويات األول ــي المس ف
ومثقفيــن وطنييــن، وجهــات اجتماعيــة وتربويــة وشــرعية كلهــا ستســاهم فــي دفع هــذا المشــروع بشــكل كبير. 
ربمــا حصــة التيــارات اإلســالمية أكبــر بســبب حجمهــا، ومــا عليهــا لــو قامــت بمصارحــات داخليــة ضمــن 
كل مؤسســة، ثــم تجــري مصارحــات مــع أجســام مقاربــة لهــا ثــم تتوســع وتتفــق علــى الحــد األدنــى الــذي 
تعتقــد أنــه مفيــد للمجتمعــات ويحقــق مطالــب اإلســالميين، وهــل يمكــن أن يجــري العلمانيــون مصارحــات 

داخليــة ليعــرف النــاس مــاذا يقصــدون بالعلمانيــة، ومــاذا يريــدون أن يقدمــوا للنــاس؟
انتقــاد بعضنــا أيمكــن توســيعه بأســلوب محتــرم، الســوقية فيــه وال تعميــم وال إطــالق، وعمــوده )أال تــزَر 
وازرٌة وزر ُأخــرى(، ويعتمــد علــى وقائــع ال ظــن فيهــا وال شــق للقلــوب وال حكــم علــى النيــات، ونبتعــد فيــه 

عــن أروقــة التاريــخ قليــاًل لنلتقــط أنفاســنا ولنعــد إليــه مســتمتعين ومســتفيدين مــن تجاربــه الحًقــا إن شــئنا. 
مفهــوم تماًمــا أثــر الظلــم فــي التصرفــات والــكالم بــل حتــى األمانــي، وهــذا بــاب اليمكــن ضبــط النــاس 
فيــه فالمتألــم يصــرخ بمــلء فيــه، ولكــن النخــب تحتــاج إلــى ضبــط نفســها، فــإن إشــهار الســكاكين فــي وجــه 
القريــب قــد يكــون مقدمــة ليــؤذي اإلنســان أقــرب النــاس إليــه بــل قتــل نفســه، واألهم مــن ذلــك المصارحات 
االجتماعيــة والمذهبيــة والطائفيــة، وســيكون هنــاك تقــارب مدهــش بيننــا عندمــا ننطلــق فيــه مــن المشــتركات 

ال المختلــف فيــه بيننــا.
ــو  ــا، وه ــا الحًق ــة، ويكمله ــاق بالمصارح ــديد االلتص ــر ش ــاك أم ــد فهن ــام بأح ــب األوه ــى ال تذه وحت
ــة، فــال نتيجــة وال اســتقرار مــن دون عدالــة، فحجــم الظلــم الــذي طــال النــاس  ــِة فــي النهاي ضــرورة العدال
أكبــر مــن مفهــوم )تبويــِس الشــوارب( الــذي يحــاول المفــوض الدولــي تمريــره، وقوبــل برفــض شــديد، ودل 
ــه فهــي تفقــد الثقــة  علــى أن كمــون النــاس العميــق ال يمكــن التالعــب فيــه، وكل الهيئــات التــي تشــارك في
بهــا بــال عــودة. أطمــع يوًمــا بجلســة بيــن طرفيــن ســوريين وليكونــوا مثــاًل خمســة مــن العلوييــن المثقفيــن، 
ــرد،  ــرك، ك ــرب، ت ــوريين )ع ــن س ــن أي طرفي ــاء بي ــون اللق ــن أن يك ــنة، )ويمك ــي الس ــن مثقف ــة م ــع خمس م
ــن،  ــاء دي ــن، علم ــن، مثقفي ــن، فناني ــالميين، علمانيي ــريان، إس ــماعيليين، س ــن، اس ــنة، موحدي ــن، س علويي
كتــاب، إعالمييــن، قضــاة وقانونييــن... إلــخ( والجميــع لــم تســفك علــى أيديهــم قطــرة دم واحــدة، ويلتقــون 
ــرى،  ــا ج ــة مم ــتأتي مذهول ــال س ــي ألجي ــق إيجاب ــم أف ــي رس ــة ف ــي ورغب ــدوء وُرق ــج وبه ــن دون ضجي م
وهنــاك تكــون المصارحــة وكل فريــق يلقــي لآلخــر بهواجســه واعتراضاتــه وآالمــه المتصــورة بســبب الطــرف 
ــر وأعتقــد أن ثلــث  ــر وأكث ــر اللقــاءات أكث ــم تتســع دوائ ــًدا عــن التاريــخ واألحــكام المســبقة، ث اآلخــر، بعي
اإلشــكاالت ســيظهر أنــه مضخــم أو نتيجــة تشــويه وثلثــه قــد يكــون غيــر صحيــح بالمــرة، وثلثــه واقــع مــّر 
محفــوف بالبراهيــن! وســتظهر أمــور أكثرهــا ســلبي وبعضهــا إيجابــي لــم تكــن تخطــر بالبــال وهنــا يصبــح 

ــااًل ويصبــح عــالج اإلشــكاالت أقــرب. البحــث عــن حــل أقــرب من
ــش  ــع، ولنناق ــزار مندف ــاطور ج ــر ال بس ــراح الماه ــع الج ــط؟ بمبض ــكلة بالضب ــي المش ــد ماه ــا تحدي علين

ــة. ــى نتيج ــول إل ــار الوص ــن مس ــا م ــزًءا حقيقًي ــك ج ــيكون ذل ــة، وس ــن الحماس ــًدا ع ــدوء بعي ــر به األم
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قضايـــا

ــع  ــة فــي الخطــورة والقفــز فــوق الواق ــه عواقــب غاي ــر الثقــة ل ــاء الثقــة ضــروري جــًدا فتدمي وكمــا أن بن
ــه  ــام بتجييش ــرع النظ ــذي ب ــي ال ــتعالئي أو الطائف ــاب االس ــكال، والخط ــل أي إش ــي ح ــاهم ف واآلالم ال يس
ــن  ــي المعارضي ــض متكلم ــي كالم بع ــبي ف ــه النس ــن تواضع ــم م ــى الرغ ــك عل ــوازي ذل ــا ي ــتثماره، وم واس
ــة  ــض الثق ــتعادة بع ــون اس ــاًل يحاول ــالء مث ــض العق ــا كان بع ــاٍن بينم ــرف ث ــن ط ــدي، وم ــل ج ــر أي ح يؤخ
لمؤسســات المعارضــة، وإيجــاِد نقــاط مشــتركة فــي مــا بينهــا قامــت المعارضــة الرســمية ويــا لألســف بتدميــر 
الثقــة بهــا بشــكل مذهــل، هــل كان ذلــك مقصــوًدا أم عــدم مهــارة فــي العــرض والتســويق، أم هــو ثمــن بعــد 
طويــل عــن النــاس وأولوياتهــم؟ اإلشــكال أن المعارضــة الرســمية انزلقــت مــن ســعيها إليجــاد هيئــة حكــم 
ــف  ــات( وأضي ــتورية - انتخاب ــة دس ــي - لجن ــم انتقال ــارات )حك ــة مس ــود أربع ــول بوج ــى القب ــي إل انتقال
ــه  ــواٍز ل ــد م ــزال بن ــة إن ــتطيع المعارض ــن دون أن تس ــاب م ــة اإلره ــُد مكافح ــام بن ــط النظ ــا بضغ ــا الحًق إليه
مثــل العدالــة االنتقاليــة، وبأقــل الحــاالت: إطــالُق ســراح المعتقليــن، وبعدهــا تــم االنــزالق إلــى أن تكــون 
ــة ثــم  ــة الدســتورية قبــل الحكــم االنتقالــي، ثــم خــرج مصطلــح غيــر مألــوف وهــو العدالــة التصالحي اللجن
ــار!  ــادة اإلعم ــل إع ــا مث ــي اختصاصه ــل ف ــات ال تدخ ــن ملف ــث ع ــي الحدي ــتورية ف ــة الدس ــت اللجن انغمس
وعــودة الالجئيــن! مــع التســويق بيــن قــادة الجوالــي المتحمســة بعكــس الواقــع تماًمــا، والزعــم أن كل األمــور 
بخيــر، ثــم أدخلــت المعارضــة نفســها فــي متاهــة لجنــة لالنتخابــات؛ َتــمَّ تقــاذف التهــم بمــن اخترعهــا لُيعَلــَن 
عــن إيقافهــا ظاهــًرا، مــع العمــِل عليهــا تحتًيــا حتــى اليــوم بدفــع فرنســي، وتشــجيع أميركــي، وتمويــل كبيــر، 
وُيخشــى أاّل يفطــن المتحكمــون فيهــا إلــى أن هنــاك رفًضــا هائــاًل للمشــاركة فــي أي انتخابــات مقبلــة ألنهــا 
ــا قبولهــا بحــال، وإعــادٌة  ببســاطة دفــٌن للشــعب الســوري، وإعــادُة تأهيــٍل لمنظومــٍة تأّكلــت وَلــم َيُعــد ممكنً
ــة لهــا وقــد أبطلهــا مليــون ســوري بعذاباتهــم  ــة الخــوف وإعطــاء شــرعية مجاني لــكل النــاس إلــى جمهوري

ودمائهــم شــهداَء وســجناَء فضــاًل عــن مالييــن المهجريــن والمشــردين والخائفيــن والجائعيــن.
لمــاذا ال تكــون جلســاُت اللجنــة الدســتورية مــع النظــام تحــت البــث المباشــر ليراهــا الشــعب الســوري 
كلــه، وكيــال تكــون حصيلــة الجولــة الرابعــة برعايــة المفــوض الدولــي البليــد؛ هــي تحديــد موعــد الجولــة 
الخامســة فحســب؛ مــع تطمينــات غيــر صحيحــة أبــًدا بــأن كل شــيء علــى مــا يــرام؛ أمــا قــال حافــظ األســد 
يوًمــا وهــو غاضــٌب فــي حفلــة مــن حفــالت الثمانينيــات: إننــا نمتلــُك ألفيــن وخمســمئة دبابــة، ثــم أدرك أنــه 
ــأس أن  ــال ب ــرائيليون! ف ــه اإلس ــم يعرف ــذا الرق ــا: إن ه ــا ُمردًف ــا فأعماه ــكري، وأراد أن يكحله ــر عس ــاح بس ب
تعرفــوه أنتــم أيًضــا أيهــا الســوريون! فيــا بعثيــي األنفــاس فــي المعارضــة: مــا دام النظــام يعلــم كل شــيء فــي 
ــَن  ــه إمــاُم كثيري ــه أيًضــا؛ اقتــداء بمــن يظهــر أن ــه الشــعب المكــذوب علي المفاوضــات فــال بــأس أن يعلــم ب

منكــم ولــو لبســوا ثيــاب المعارضيــن الوديعيــن.
مــن يريــد اســتعادة الثقــة فيجــب أن يكــون عنــده وضــوح فــي المســار، ويبتعــد عــن العمــل بعــدة طوابــق 
تدفــع لالنــزالق إلــى األســفل نحــو مقاتــل حتميــة، والمصارحــُة مــع النــاس الذيــن ال يشــك أحــد مــن أنــه 
ســتكون لهــم مواقــف حتــى فــي الشــارع بعــد أن كانــوا صريحيــن حتــى الثمالــة وهــم يطــردون مــن فقــدوا 

الثقــة بــه حتــى مــن صــالة جنــازة.
ــال  ــون االحتي ــك ال يقبل ــًدا، وكذل ــا واح ــورًيا وطنًي ــروا س ــي أن يخس ــون ف ــوريون الحقيقي ــب الس ال يرغ
ــن  ــاة م ــداراة الطغ ــعوب وم ــوق الش ــز ف ــرى، والقف ــة أو الكب ــدول االقليمي ــوا أدوات لل ــم، وال أن يكون عليه

ــال.  ــل مهمــا ط ــي بطائ ــن يأت حكامهــا ل
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فكــر الســوري فكــر حضــاري عريــق ُيِكــنُّ الحــب لمــن يحبــه، وينظــر باحتــرام إلــى مــن يحترمــه، ويتعامــل 
بنديــة مــع مــن يخالفــه، وينســف مــن يعاديــه.

 عندمــا يكــون الوطــن هــو الهــم األول فســتتغير معــادالت الثقافــة والمجتمــع والفــن، بــل حتــى السياســة 
واالقتصــاد، وال أجــد عبــارة أكثــر إيجــاًزا لمــا يجــب أن نعمــل لــه مــن العبــارة التــي أؤمــن أنهــا بــاب أساســي 
للنجــاة مــن الفنــاء الوجــودي الــذي ننحــدر إليــه، والتــي تتســلل عنــد اآلالم مــن قلوبنــا مــن دون إذن لتختصــر 

المســار كلــه.. ومــا زلنــا نحتــاج إليهــا، وبشــدة: أيهــا الســوريون.. أحبــوا بعضكــم..
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