دراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة
ّ
فصليــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر
مجلــــة
Political and Cultural Studies

الربيع العربي بعد عشر سنوات
المسارات والحصائل واآلفاق
(الجزء الثاني)

العدد الثالث  -تموز /يوليو 2021
حوار مع :جلبير األشقر

في هذا العدد

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول الربيع العربي
ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

ملف العدد
الربيع العربي بعد عشر سنوات
المسارات والحصائل واآلفاق
(الجزء الثاني)

أوراق جلسات (رواق ميسلون)
الحوارية حول ملف الربيع العربي

حامي السماء
هذه دمشق ...الذي يحمي
سماءها متعب
والذي يحمي أرضها متعب
وفي الفراغ بين هذين أرواح
وإن لم َترها  ...تتعانق
يارا وهبي

ً
ثالثــا :جلســات (رواق ميســلون) الحواريــة حــول الربيــع العربــي
(الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق) (الجزء الثاني)

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق)
عقــدت هيئــة تحريــر مجلــة (رواق ميســلون) عــد ًدا مــن الجلســات الحواريــة خــالل المــدة بيــن  5و15
نيســان /أبريــل  ،2021انطال ًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان «الربيــع العربــي بعــد عشــر
ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفــاق» .وشــارك فــي هــذه الجلســات عــدد مــن المثقفيــن والباحثيــن
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة ،قدّ مــوا خاللهــا أورا ًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خالل الجلســات ،و ُأرســل
بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشـــر هيئـــة التحريـر فـي هـذا العـدد مـــن المجلـة بقية األوراق ،بعد أن نشرت بعضهـــا اآلخـر فـي العـدد
الثاني مـن المجلـة الـــذي يحمـل عنـوان الملـف نفسـه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من  5إلى  10نيسان /أبريل  ،2021حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
المتحدث الرئيس الدولة
الرقم
ِّ
1

ناصر الدين باقي

تاريخ الجلسة التوقيت
(غرينتش)

الجزائر

 5نيسان /أبريل

5

2

عبد الحسين شعبان العراق

 5نيسان /أبريل

7

3

عمر التاور

المغرب

 6نيسان /أبريل

5

4

أحمد الحاقي

المغرب

 6نيسان /أبريل

7

5

سمير ساسي

تونس

 7نيسان /أبريل

5

6

أنور جمعاوي

تونس

 7نيسان /أبريل

7

7

منصور أبو كريم

فلسطين

 8نيسان /أبريل

5

8

جلبير األشقر

لبنان

 8نيسان /أبريل

7

9

جمال نصار

مصر

 10نيسان /أبريل

5

موضوع الجلسة

مدير الجلسة

مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة يوسف فخر الدين
العميقة وبقايا النخب الوطنية
حازم نهار
إعادة قراءة فكرية للربيع العربي
بعد  10سنوات على اندالعه
نور حريري
الثقافة السائدة ودورها في
مآالت الربيع العربي
راتب شعبو
الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في
عقدها األول
مازن الرفاعي
الربيع العربي والفشل؛ أسئلة
المصطلح
الموجة الثانية من الربيع العربي؛ عبد المجيد عقيل
عالمات فارقة
الطائفية والتطرف ما بعد الربيع
العربي؛ األسباب والمسارات
والمآالت
العقد األول من السيرورة الثورية
العربية
عشر سنوات على ثورة يناير
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

راتب شعبو
نور حريري
خليل الحسين
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 11نيسان /أبريل

5

مهند عبد الحميد فلسطين

10

 11نيسان /أبريل
 12نيسان /أبريل
 12نيسان /أبريل

7
5
7

 13نيسان /أبريل
 14نيسان /أبريل

5
5

16

ساطع نور الدين

لبنان

 14نيسان /أبريل

7

17

عبد الباسط سيدا

سورية

 15نيسان /أبريل

5

18

حازم نهار

سورية

 15نيسان /أبريل

7

سورية
سورية
سورية

11
12
13

ريم تركماني
محمد العمار
بسمة قضماني

14
15

إشراق المقطري اليمن
أبو بكر عبد الرازق السودان

يوسف فخر الدين

االستجابة الفلسطينية السلبية
في الربيع العربي
عبد المجيد عقيل
الربيع العربي والدستور
مازن الرفاعي
الربيع العربي؛ آمال وتحديات
أالن خضركي
دور المؤسسات العسكرية
واألمنية في دول الثورات العربية
بين النهج السلمي والنزاع
المسلح
نور حريري
نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني
هنادي زحلوط
دور المرأة في الربيع العربي
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية
في ثورة كانون األول /ديسمبر
2018
يوسف فخر الدين
الربيع العربي؛ إضاءة على
التجربتين اللبنانية والسورية
والء عواد
القراءات الخاطئة واإلخفاق في
طمأنة السوريين
فؤاد القطريب
الثورات في ميزان المراحل
االنتقالية عبر التاريخ

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية :آالن خضركي ،شادي الشحادة

ناشــط ســوري فــي الحيزيــن المدنــي والثقافــي ،مــن مواليــد  ،1979ويقيــم فــي فرنســا.
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد  -اختصــاص بنــوك ومصــارف ،ولديــه خبــرة
إداريــة ومصرفيــة مــدة ً 15
عامــا.

آالن خضركي

ناشــط سياســي ومدنــي ســوري ،إجــازة فــي القانــون مــن جامعــة دمشــق ،دبلــوم فــي
حــوار الحضــارات ،دبلــوم فــي األدب الفرنســي .يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة
غيــر ربحيــة فــي جنيــفِّ ،
مؤســس منظمــة «زيتــون» التــي تعمــل علــى التوعيــة المجتمعيــة
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة ،عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة «ســلمى» لدعــم الالجئيــن
فــي سويســرا.

شادي الشحادة
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المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية

ناصر الدين باقي

عبد الحسين شعبان

عمر التاور

أحمد الحاقي

سمير ساسي

أنور جمعاوي

منصور أبو كريم

جلبير األشقر

جمال نصار

أبو بكر عبدالرازق

مهند عبدالحميد

ريم تركماني

محمد العمار

بسمة قضماني

إشراق المقطري

ساطع نور الدين

عبدالباسط سيدا

حازم نهار

ليث الشبيالت

نوال الراضي
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الربيع العربي الذي لم يحن موعده ،وال ّ
سيما في لبنان وسورية
ساطع نورالدين
تاريخ وصول المادة 14 :نيسان /أبريل 2021
كاتــب وصحافــي لبنانــي ،شــغل منصــب مديــر تحريــر جريــدة الســفير مــدة ً 36
عامــا (- 1976
 ،)2012صاحــب زاويــة «محطــة أخيــرة» فــي «الســفير» ،وهــو مؤســس ورئيــس تحريــر جريــدة
المــدن اإللكترونيــة .مــن مؤلفاتــه :كتــاب «محطــة أخيــرة خــارج الســياق» ،إصــدار دار الفارابــي
للنشــر والتوزيــع عــام  ،2009وكتــاب «محطــة أخيــرة خــارج المــكان» ،إصــدار دار الفارابــي للنشــر
والتوزيــع عــام .2012

ساطع نورالدين
تــر ّددت كثيـ ًـرا قبــل أن أكتــب ،ألنــي مــا زلــت حائـ ًـرا فــي العثــور علــى جــواب عــن ســؤال الربيــع العربــي
فــي ذكــرى عشــريته األولــى :هــل هــي مناســبة لالحتفــال أم للعــزاء؟ وهــل يمكــن لإلقــرار بالهزيمــة ،أن
يؤســس لنصــر مــا ،فــي مــكان مــا ،مــن هــذا العالــم العربــي.

أعــرف أن كثيـ ًـرا مــن الكتــاب والباحثيــن العــرب مــا زالــوا يرفضــون االعتــراف بــأن الهزيمــة مطلقة وشــاملة
فــي كل بلــد عربــي انتفضــت أجيالــه الشــابة علــى االســتبداد ،وبــأن الحــال فــي هــذه البلــدان أســوأ بمــا ال
يقــاس بمــا كان عليــه قبــل شــتاء العــام  ،2011وبــأن المســتقبل القريــب علــى األقــل ال يعــد بمــا هــو أفضــل.
أيضــا أن هــؤالء الزمــالء مــا زالــوا مختلفيــن علــى مصــادر ذلــك الربيــع وإلهاماتــه وحوافــزه ،وإن
وأعــرف ً
كانــوا يتقاســمون المبالغــة فــي تقديــر مغــزى خــروج العــرب إلــى الشــوارع والمياديــن ،بكونــه ثــورة علــى
الطغيــان تنــدرج فــي ســياق ثــورات شــعبية كبــرى مثــل الثــورة الفرنســية أو الشــيوعية أو حتــى اإليرانيــة؛ بينمــا
هــي مــن وجهــة نظــري كانــت فــورة غضــب شــعبي علــى أجهــزة األمــن والحكــم الطاعنــة فــي الســن ،أو
الفارغــة مــن أي محتــوى أو دور.

ال أقصــد التقليــل مــن شــأن تلــك الحركــة الشــعبية ،وال طب ًعــا مــن التفــاؤل بمســتقبلها ،عندمــا أجــزم اآلن
بــأن الربيــع العربــي لــم يبــدأ بعــد ،وربمــا لــن يبــدأ قبــل عشــرات الســنين .الحــت بــوادره األولــى قبــل عشــر
ســنوات ،ثــم أخمــدت علــى الفــور ،مــن دون أن تحفــر فــي الوعــي العربــي ثقافــة سياســية جديــدة .االنتفاضــة
علــى الشــرطة ال تعنــي ثــورة ،حتــى لــو تطــورت إلــى شــعار« :الشــعب يريــد إســقاط النظــام» الــذي لــم
أفهمــه إال الح ًقــا ،عندمــا تنبهــت إلــى أن المتظاهريــن لــم يكونــوا يخاطبــون «النظــام» ،بــل كانــوا يناشــدون
رعــاة ذلــك النظــام الخارجييــن ،المســاعدة فــي التخلــص منــه ،بعدمــا اســتنفد غرضــه.
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أحســب أن التاريــخ هــو الــذي سيحســم ذلــك النقــاش المفتــوح حــول مصــادر الربيــع السياســي-
االجتماعــي العربــي .هــو فــي نظــري الخــاص صــدى للنهايــة البائســة التــي ختمــت فيهــا الحــرب البــاردة بيــن
الشــرق الشــيوعي والغــرب الليبرالــي ،وســقطت فيهــا الجــدران الحديديــة واألســمنتية فــي أوروبــا الشــرقية،
واســتعادت دول ذلــك الجــزء مــن القــارة األوروبيــة هويتهــا التاريخيــة التــي طمســتها التجربــة الســوفياتية،
وتحولــت بيــن ليلــة وضحاهــا إلــى دول حــرة ،ديمقراطيــة ،طب ًقــا للمعاييــر واألعــراف الغربيــة المنتصــرة.

كانــت أخبــار ذلــك التحــول السياســي التاريخــي فــي الشــرق األوروبــي ،الــذي لــم يتطلــب ســوى بضــع
ســنوات مــن ثمانينيــات القــرن الماضــي ،مدويــة فــي العالــم العربــيُ .ذعــر زعمــاء عــرب كثيــرون كانــوا
يتابعــون تســاقط قــادة أوروبييــن شــرقيين ،شــيوعيين ،ربطتهــم بهــم صداقــات شــخصية وصفقــات عســكرية
وأمنيــة وشــراكات اســتخباراتية .فــي المقابــل شــعر الجيــل العربــي الشــاب أول مــرة بــأن ثمــة أمـ ً
ـال :إذا كان
طغــاة ألمانيــا الشــرقية وتشيكوســلوفيا وبلغاريــا والمجــر قــد ســقطوا ،فلمــاذا ال يســقط طغاتنــا؟ وال سـ ّيما أن
األحــزاب الشــيوعية العربيــة لــم تكــن يو ًمــا حاكمــة أو راســخة أو متجــذرة وقــادرة علــى الوقــوف فــي وجــه
ذلــك المــد الغربــي.
كان هــذا األمــل مقرو ًنــا باإلحســاس باالنتمــاء ،أو علــى األقــل بالرغبــة فــي االنتمــاء إلــى موجــة عالميــة
ـلحا بثقافــة طاغيــة ،تُعلــي
كاســحة ،موجــة نهايــة التاريــخ االشــتراكي ،وســيادة التاريــخ الليبرالــي .وكان متسـ ً
قيــم الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة .كان ذلــك الجيــل العربــي الشــاب يطمــح إلــى االندمــاج فــي
صفــوف المنتصريــن فــي الحــرب البــادرة ،حتــى قبــل أن يمتلــك أســباب االنتصــار أو أدواتــه طب ًعــا .لكنــه كان
واث ًقــا ،بــأن العالــم العربــي لــن يظــل بمعــزل عــن روح العصــر الجديــد.

وهنــا أضيــف حد ًثــا تاريخ ًيــا آخــر ســاهم فــي تكويــن حلــم الربيــع العربــي ،هــو هجــوم  11أيلــول/
ســبتمبر  2001الــذي هــز العالــم بأســره ،وأخــرج أميــركا عــن رشــدها ،وحملهــا علــى إطــالق حملة عســكرية
وسياســية واســعة النطــاق علــى العالــم العربــي ،توجــت بإطاحــة النظــام فــي العــراق ،وترافقــت مــع مطالــب
أميركيــة لجميــع األنظمــة العربيــة مــن دون اســتثناء ،باإلصــالح والتغييــر علــى مختلــف الصعــد السياســية
واالجتماعيــة والتربويــة والدينيــة طب ًعــا ،وكادت تمــس جوهــر النــص القرآنــي وتفســيراته المختلفــة.

كان وجــود أكثــر مــن نصــف مليــون جنــدي أميركــي علــى أرض العــراق ،بمنزلــة إنــذار ألنظمــة الحكــم
فــي ســورية ومصــر وليبيــا واليمــن ،مثلمــا كان أشــبه بتحذيــر إلــى بقيــة األنظمــة العربيــة ،التي وجــدت صعوبة
فــي إيجــاد طريقــة للتعامــل مــع ذلــك الحشــد العســكري ،وللتجاوب مــع ذلــك الضغــط السياســي المصاحب
لــه ،خاصــة أنهــا لــم تكــن تعــرف مــا إذا كانــت أميــركا قــد قــررت فعـ ً
ـال التخلــي عــن حلفائهــا العــرب ،الذيــن
كانــت أنظمتهــم تنتــج اإلرهــاب ،أم أن األمــر مجــرد خدعــة دعائيــة تســتهدف الجمهــور األميركــي والغربــي
بادعــاءات مثــل أن شــن الحــرب علــى العــراق ،لــم يكــن عمـ ً
ـال ثأر ًيــا فحســب ،بــل كان مشــرو ًعا لتحريــر
العــرب وإخراجهــم مــن قــرون التخلــف واالســتبداد.

مــن هــذه الخلفيــة ،المخادعــة طب ًعــا بحســب مــا أثبتــت التجربــة العراقيــة نفســها ،أطــل الربيــع العربــي،
حتمــا ،بالحريــة
ليعبــر عــن تــوق جديــد إلــى االلتحــاق بثقافــة الغــرب المنتصــر ،وبشــعاراته ،الزائفــة ً
والديمقراطيــة .وخــرج المتظاهــرون العــرب إلــى الشــوارع متوجهيــن إلــى ذلــك الغــرب بطلــب «إســقاط
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ً
ثالثــا :جلســات (رواق ميســلون) الحواريــة حــول الربيــع العربــي
(الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق) (الجزء الثاني)

النظــام» .تجــاوب األميركيــون مــع النــداء وألحــوا ،بدرجــات متفاوتــة مــن الحماســة ،علــى زيــن العابديــن
بــن علــي وحســني مبــارك وبشــار األســد وعلــي عبــد اللــه صالــح ومعمــر القذافــي ،بالرحيــل .لكنهم ســرعان
مــا بــدؤوا بالتريــث فــي دعــم مطالــب تغييــر األنظمــة ،بــل حتــى قادتهــا ،ألســباب ال يمكــن تعميمهــا علــى
مختلــف بلــدان الربيــع العربــي التــي كان لــكل منهــا خصوصياتــه وحساســياته.

وهكــذا انتهــى بســرعة شــهر العســل الــذي لــم يــدم ،فعل ًيــا ،بضعــة أشــهر بيــن األميركييــن ورواد الربيــع
العربــي وطالئعــه الشــابة ،مــا أفســح المجــال لقــوى الثــورة المضــادة بــأن تســتعيد بالقــوة زمــام األمــور،
وتعيــد أحــوال جميــع الــدول العربيــة إلــى نصابهــا الســابق ،المبنــي علــى االســتبداد المطلــق والمتجــدد،
بذريعــة إضافيــة هــي االشــتباك مــع اإلســالم السياســي الــذي اســتفاد مــن جــو الحريــة النســبية ،وانتهــز
الفرصــة الســانحة لتجديــد حلــم الخالفــة.

كانــت نهايــة الربيــع العربــي ،أو فــي األحــرى نهايــة الحلــم العربــي ،خاتمــة حقبــة عابــرة استكشــف
فيهــا الجيــل العربــي الشــاب فرصــة التغييــر ،وعــاد منهــا خائ ًبــا ،تائهــا ،موز ًعــا علــى الســجون والمنافــي..
ـم مثــل الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة
والمجهــول ،الــذي يجيــز االســتنتاج اليــوم بــأن مفاهيـ َ
لــم تتحــول إلــى قيــم راســخة فــي وعــي ذلــك الجيــل ووجدانــه ،ولــم تتبلــور فــي أشــكال وصيــغ تنظيميــة
طبيعيــة ،تؤســس ألحــزاب ،ولــو ســرية ،ترفــع مثــل هــذه الشــعارات وتطلــق برامــج تســتوحي فــي حدهــا
األدنــى التجــارب المهمــة التــي انطلقــت فــي بلــدان أوروبــا الشــرقية فــور تحررهــا مــن الهيمنــة الســوفياتية،
ومــا زالــت مســتمرة بنجــاح .حتــى الشــتات العربــي الــذي تضاعفــت معدالتــه فــي الســنوات العشــر الماضية،
هامشــا معقـ ً
ً
ـوال لالنتظــام السياســي.
عجــز عــن إنتــاج مثــل هــذه الصيــغ فــي بلــدان المهجــر ،التــي توفــر لــه

أعــرف أن البعــض يمكــن أن يعــدّ أحكامــي قاســية ،أو يائســة مــن إمــكان خــروج دول مثــل تونــس ومصــر
وليبيــا واليمــن وغيرهــا مــن اإلخفاقــات والمــآزق التــي شــهدتها طــوال العشــرية الماضيــة ،لكنــي ســأدافع
عــن هــذه األحــكام باختصــار شــديد ،اســتنا ًدا إلــى تجربــة لبنــان المضحكــة وتجربــة ســورية المبكيــة:

فــي الفتــرة مــا بيــن العاميــن  2013و 2015تحمــس اللبنانيــون لتقليــد أشــقائهم العــرب ،خــرج اآلالف
منهــم إلــى الشــوارع أكثــر مــن مــرة مردديــن الشــعار الســاذج إيــاه« :الشــعب يريــد إســقاط النظــام» ،فــإذا
أيضــا ،مــن دون أن يعــرف
بأحــزاب «النظــام» ومليشــياته تســير فــي صفوفهــم األماميــة ،وتنــادي بإســقاطه ً
أحــد مــا إذا كان المطلــوب إســقاط نظــام الطائــف ،الــذي أنهــى الحــرب األهليــة علــى عجــل ،أم نظــام
الطوائــف الــذي يــوزع الدكتاتوريــة علــى  18مركـ ًـزا لصناعــة القــرار اللبنانــي .ولمــا ثبــت أن هــذا التحــرك
هــو مجــرد عــرض كوميــدي ســاخر .أطلقــت مجموعــة مــن الشــبان والشــابات المتحمســين حركــة أطلــق
ـم من ّفـ ٌـر« :طلعــت ريحتكــم» ،هدفــت إلــى توجيــه المعركــة ضــد مظاهــر فســاد الســلطة ،وليــس
عليهــا اسـ ٌ
جوهرهــا وتكوينهــا السياســي .اســتمر العــرض الكوميــدي الجديــد بشــكل متقطــع لمــدة ســنة أو أكثــر ،وكان
يحتــوي علــى مشــاهد تلفزيونيــة مشــوقة ،ولقطــات سياســية باهتــة .إلــى أن جــاءت «ثــورة»  19تشــرين األول
 /أكتوبــر  ،2019التــي لــم تــدم ســوى بضعــة أســابيع ،عبــر فيهــا اللبنانيــون أول مــرة فــي تاريخهــم عــن
ضيقهــم بالنظــام الطائفــي وتوقهــم إلــى تغييــر جــذري ،لــم يتــم االتفــاق حتــى اليــوم علــى عناوينــه الرئيســة
بيــن الثــوار الذيــن توزعــوا علــى مــا يزيــد علــى  180مجموعــة سياســية ،لــم يجمعهــا لقــاء واحــد ،وال
برنامــج موحــد ،وإنمــا مجــرد شــعار عفــوي آخــر هــو «كلــن يعنــي كلــن» ،كان المقصــود بــه أن «الثــورة»
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موحــدة وتريــد إســقاط جميــع المســؤولين والسياســيين التقليدييــن مــن دون تمييــز ،علــى الرغــم مــن أنهــا
باتــت اليــوم ،تتوســل هــؤالء المســؤولين البقــاء فــي الســلطة وتشــكيل أي حكومــة ممكنــة ،لوقــف انهيــار
الدولــة اللبنانيــة تحــت وطــأة اإلفــالس المالــي الــذي تســببوا بــه «كلهــم».
لــن أطيــل أكثــر ،ألنــي أو ّد إدراج ســورية فــي هــذا الســرد الســريع ،ليــس فحســب مــن زاويــة الهزيمــة التــي
منيــت بهــا الثــورة الســورية ،عندمــا طعنهــا األميركيــون فــي الظهــر وعندمــا ذبحهــا الــروس واإليرانيــون مــن
الوريــد إلــى الوريــد ،بــل مــن زاويــة أن ثمــة حالــة فريــدة ،هــي أن النظــام يضعــف كل يــوم ،وكذلــك المعارضة
التــي كان يفتــرض أن تخلفــه .وليــس لــدى أحــد مــن الجانبيــن أدنــى فكــرة عــن المســتقبل ،عــن األشــهر
المقبلــة ،وليــس عــن الســنوات اآلتيــة؛ ســوى تلــك الفكــرة المبســطة ،والقدريــة ،التــي تســلم بــأن الحــل
مرهــون بتفاهــم أميركــي روســي ،مــن دون األخــذ فــي الحســبان مصاعــب هــذا التفاهــم أو حتــى اســتحاالته،
ومــن دون األخــذ فــي الحســبان دور كل مــن إســرائيل وتركيــا وإيران فــي إنتــاج مثل هــذا التفاهم أو فــي نقضه.
طبيعــة الحــرب الســورية بعــد التدخــل العســكري الروســي واإليرانــي ،ال تســمح بإثــارة الجــدل حــول
قيــم الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة ،ومــا إذا كانــت قــد تقدمــت أو تراجعــت فــي ســورية طــوال
العشــرية الماضيــة .حجــم الخســائر البشــرية والماديــة الهائلــة ،ال تبيــح مثــل هــذا النقــاش اآلن .لكنهــا تطــرح
الســؤال عمــا إذا كانــت فضيحــة المصالحــات التــي توصــل إليهــا ثــوار ســورية مــع النظــام فــي مختلــف
المناطــق الســورية ،يمكــن أن تكــون يو ًمــا مــا مدخـ ً
ـال لمراجعــة تجربــة الثــورة ،وبنــاء ســردية جديــدة ،تطمــح
إلــى تغييــر النظــام وإنهــاء حكمــه المؤبــد علــى الشــعب الســوري؛ بنــاء علــى موازيــن قــوى فعليــة ،وليــس
موازيــن قــوى نظريــة أو مســتمدة مــن الخــارج.

المعضلــة الســورية اليــوم هــي أن شــرعية النظــام وصدقيتــه لــدى جمهــوره ،تعــادل شــرعية المعارضــة
حتمــا إلــى كارثــة جديــدة عنوانهــا تحــول
وصدقيتهــا .لكننــا ال نشــهد صرا ًعــا بيــن شــرعيتين .وهــو مــا يقــود ً
هيئــة تحريــر الشــام ،جبهــة النصــرة ســاب ًقا ،مــن أمــر واقــع فرضتــه وقائــع الميــدان إلــى العب سياســي مرشــح
لــدور رئيــس فــي المســتقبل الســوري ،يســد الفــراغ المــزدوج والمتزايــد علــى طرفــي المواجهــة .وهــو مــا
ال يمكــن كبحــه إال إذا بــادر المعارضــون الســوريون علــى اختــالف انتماءاتهــم ومناطــق انتشــارهم وال ســيما
مــن منهــم فــي الشــتات ،إلــى تنظيــم مؤتمــر وطنــي ســوري عــام يشــكل مظلــة سياســية ومرجعيــة وطنيــة،
تتجــاوز تجربــة الســنوات العشــر الماضيــة التــي انتهــت إلــى الهزيمــة ،وتبــدأ بفكــرة جوهريــة إلزاميــة :كيــف
يمكــن تحريــر ســورية مــن االحتالليــن الروســي واإليرانــي؟ ومــا األدوات الالزمــة لتحقيــق هــذا الهــدف؟ وما
التحالفــات التــي تختصــر الطريــق إلــى الحريــة؟
تلــك األولويــة المطلقــة ،تؤجــل البحــث فــي عناويــن الربيــع الســوري ،لكنها تقــدم موعــد اســتعادة الوحدة
طموحــا مشــتركًا لــدى عامــة الســوريين ،مواليــن ومعارضيــن ،كــي ال يفلت مصير ســورية
الوطنيــة التــي باتــت
ً
مــن أيــدي الجميــع ،ويصبــح أســير جيــوش ومليشــيات وجبهــات طارئــة علــى األرض الســورية ،ال يمكــن أن
ايضــا.
تحمــي النظــام إلــى األبــد ،وال يمكــن أن تنهــي المعارضــة إلــى األبــد ً

الربيــع الســوري ،خــرج منــذ ســنوات عــن مســاره المنشــود .الزعــم بــأن إكمــال ذلــك المســار ممكــن
هــو ضــرب مــن الخيــال .ثمــة حاجــة إلــى العــودة إلــى نقطــة الصفــر ،إلــى البدايــات األولــى ،التــي تعــري
النظــام وتفضحــه ،وتفســح المجــال لخطــاب جديــد ،يركــز علــى اســتقطاب المواليــن ،عســكريين ومدنييــن،
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ً
ثالثــا :جلســات (رواق ميســلون) الحواريــة حــول الربيــع العربــي
(الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق) (الجزء الثاني)

بقــدر مــا يســلط الجهــد علــى مقاومــة االحتالليــن ،مــن دون التــورط بــأي شــكل مــن األشــكال فــي تحويــل
تلــك المقاومــة إلــى ســبب إضافــي لنــزاع أهلــي ســوري يمضــي بــال نهايــة ،ومــن دون المراهنــة علــى تدخــل
خارجــي يحســم الصــراع علــى ســورية ،ويمهــد بحســب موازيــن القــوى الراهنــة إلــى تقاســم األرض والنفــوذ
والمصالــح.
ســورية اليــوم ،تختــزل مــأزق الربيــع العربــي ،الــذي أجهضته قــوى الثــورة المضــادة فــي الداخل الســوري،
واســتدعت دولــة كبــرى مارقــة فعـ ً
ـال ،لــم تخــف يو ًمــا عداءهــا للثــورات الملونــة ،فــي أي مــكان فــي العالــم.
إخــراج روســيا ومعهــا إيــران مــن األرض الســورية لــن يكــون مهمــة ســهلة ،لكــن تجــارب الشــعوب التــي
خضعــت لمثــل هــذا الغــزو واالحتــالل غنيــة بالتجــارب واألمثلــة المشــرفة.

أيضــا ال
هــي مهمــة أصعــب وأدق مــن تلــك التــي تواجههــا بقيــة بلــدان الربيــع العربــي التــي لــم تــدرك ً
الحريــة وال الديمقراطيــة وال العدالــة االجتماعيــة .ألن نيــل االســتقالل الوطنــي الســوري يســتحق اليــوم
مرتبــة القداســة ،التــي ال تحتمــل التشــكيك ،وال االنتظــار.
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