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  المفلح غسان: بقلم 
 في الحية القوى تفعل أن يجب ماذا الراهن، الواقع
  أطيافه؟ بكل السوري المجتمع
 القوى وتنغمس مبالية وال األيدي مكتوفة تبقى أن

 البحث عليها أم ،الهامشية الداخلية صراعاتها في السياسية
 بسؤالنا نتوجه هنا... والشللية الركود من الخروج سبل في

 قوى أمام العمل وأدوات وأساليب آفاق هي ما:  سياألسا
 ما بجهد تشاركوا علّكم ؟ سوريا في والتغيير المعارضة

 في وتساهموا) األلغاز( وحّل الطريق إنارة في بتصور أو
 صفحات – الوحـدة جريدة عبر الوطني الحوار تنشيط
  .العبء هذا من قسطاً تحمل التي - ومواقف آراء

 سؤالكم عن نجيب أن قبل المهم، هو الراهن،
 نحن الراهن؟ ما هو سؤال على مختلفون نحن. أصدقائي
 قولنا في نختلف وبالتالي تحليلنا رؤيتنا على نختلف
  .تجاهه
  : "للراهن رؤيتي سألخص لهذا
 النظام سلوك حول يتمحور السوري الراهن -١

 اجتماعية قوى من تبقى وما سورية، في السياسي
 مواالة إما النظام، سلوك حول وريتمح سلوكها وغيرها،

 أن نستطع ولم كفاعل، وليست فعل، كردة معارضة أو
  .فاعلين نكون
 القمع استثنائي، نظام يقوده السوري الراهن -٢
 سيطرته إنتاج يعيد وبهما المستويات، كافة على والفساد
 والذي هنا، الموضوع في الخطير ولكن البالد، على

 ما على له تنتبه ولن تنتبه لم المعارضة قوى الزالت
 واسعة قطاعات على هيمنة له بات النظام أن وهو أعتقد،
 يقودها وهو معه، مصلحتها ترى السوري المجتمع من

 أخطر وهذا قبلها، من حقيقي منتخب وكأنه سلمي بشكل
 له كان وإن حتى سلفي، سياسي إسالم الموضوع، في ما

 وال امتدادات، من لها وما أقالوية فعاليات مدينيا، وجها
 المثقفين من كوكبة اآلن إليه مضاف الحقل هذا أن ننسى
 من الفترات من فترة في كانوا والذين العلمانية مدعي
 ضد يقفون اآلن هم العلمانية وبحجة المعارضة، إنتاج
 وامتداداتها مغتربة اقتصادية فعاليات سورية، في الحرية
 في السياسي لالفع في وزن لها وهذه السوري، بالداخل
 عن تدافع بذلك وهي النظام عن الدفاع أجل من الخارج

 المجتمع ، بات طائفيا هنالك ثم الوقت، بنفس مصالحها
 داخل الطائفية الفعاليات تبغيه الذي ما حول يدور السوري
 إنتاج في المساهمة على قادرة هي هل العلوية، الطائفة
 أن أم قانون، ودولة ديمقرطية لدولة وطنية صيغة

 االستثناء؟ -الحكم من الشكل هذا مع باتت كلها مصالحها
 من للنظام المعارضين حق من نبخس أننا يعني ال وهذا
 كان إذا نقول ماذا ولكن العلوية، الطائفة من وطننا أبناء
 فاعل، غير عموما السورية المعارضة كحال هناك حالهم
 على اءسو الطائفة داخل التاريخي الفاعل من جزء وليسوا

 هو هنا والسياسي السياسي، التقليدي أو الديني لمستوىا
 مجسد النظام بل كعالئق، النظام وليس بالطبع، النظام

 لفظ لمجرد دوائره لكل بالذات، وبأسمائهم بشخوصه،
. الهيمنة من عميقا شكال تحمل العالقة وهذه االسم،
 قد والدولية اإلقليمية القوى بعض أن ذلك إلى يضاف
 حمايتها خالل من الهيمنة هامش توسيع في تساعد
 يحكم الذي الوحيد أنه على وتصويره النظام، لسلوك
 تقدم أن قدرتها عدم لدرجة عاقر وسورية سورية،
 بأن فقط مرتبطة ليست الرؤية هذه في والمشكل بديال،
 وهذه أيضا، بشخوصه وحيد هو بل وحيد، النظام
  .سورية إشكاليات على تضاف أخرى خطورة

 للناس، واالقتصادي المعيشي الوضع لتدهور إضافة
 منها الثابت الثروة، يأكل الفساد ألن تحل لن أزمة وهذه

  .والمتحرك
 معا باآلن وموال للنظام معارض إسالمي تيار -٣

 حلها، اللحظة حتى المعارضة قوى تستطع لم كأحجية،
 التيارات من وغيرهم المسلمين األخوان اقصد وهنا

  .الجديدة
 مثقفي بعض مزايدات على مشتتة كردية، قوى -٤
 من جزء في سأدخل وهنا الكورد، األشقاء من الخارج
 خاطئ بفهم تتعلق التي وهي اآلن مطروحة إشكالية
 الكردية القوى عند والدولة الديمقراطية لموضوعة تماما
. عام بشكل السورية المعارضة قوى وعند خاص بشكل
 الثقافة النقطة، هذه في وأناور أدور أن أريد ال

 لبعض السياسي للخطاب كمرجع اآلن المطروحة
 هذا هل لالنفصال، يؤسس فضاء هو الكردية، الفصائل

 التوافقية الديمقراطية ألن هنا، ليس نقاشه أم ال؟ حق
 ديمقراطية، ليست هي العراقية، التجربة أنتجتها التي
 لةدو يبني ال والتكتيكي تكتيكي، تحالف دوما تبقى هي

 أكثرية األقلية تحكم كي هو فالتوافق حقيقية، ديمقراطية
 األقلية فإن األكثرية، رأي كان مهما ألنه المجتمع،
 رفض تستطيع الفعاليات هذه مصالح وحسب بفعالياتها
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 تعدد هو الحالة هذه في ينتج ما وهنا سيادي، قرار أي
 غطاء بل دولة، ليس الموجود وبالتالي سيادي،
 هنا لدي الحقيقة في. والقوى لمصالحا من لمجموعة

 الكردي يكيتي لحزب األخير المؤتمر بعد: سؤال
 السوري الشعب مجلس عضو عليكو فؤاد بزعامة
 يبقى مقوالت من طرح مهما الحزب هذا أن! السابق
 النظام مصلحة أن أرى ألنني المخابرات؟ ضغط خارج
 للساحة رديالك الخطاب من انفصالي جانب إبراز في
 هذه من يكيتي يستفيد وبهذا السورية، مجتمعيةال

  .الفرصة
 أزمة لديها سورية في الوطني الخالص جبهة -٥
 مثلتها، التي الحقبة من تستفد لم أنها نتاج وهي عميقة،

 أن يجب وهي هنا، بحثه ليس فهذا تستفد لم لماذا أما
 رغبة رغم سريعا، األزمة هذه من الخروج تحاول
  .الجبهة هذه موت في المعارضة فأطيا بقية من الكثر
 يشبه ما على يتحول اآلن بات دمشق، إعالن -٦
 أن الحزب هذا قيادة في طرف كل ويريد سياسيا، حزبا

 النظر بغض اإلعالن، في الفعل واجهة على يستولي
 اآلونة في كثرت أنه ترى ولهذا الفعلية، إمكانياته عن

 ىعل حكر بوصفه اإلعالن مع التعامل األخيرة،
 كشبان والبناء العدالة حركة فيها تتكامل مجموعة،
الكبير  الشعب وحزب الخارج، مستوى على نشيطين،

 المناضل رمزية على معتمدا الداخل، مستوى على سنا
 وجدوا الذين المستقلين بعض ووجود الترك، رياض
 التي لالعتقاالت نتيجة اإلعالن واجهة في فجأة أنفسهم
 يميلون وهؤالء األخير، الوطني المجلس في جرت
 أو لإلصالح، النظام دعوة خطاب إعالء باتجاه

  .اإلصالح عملية الستمرار
 واضحا، عمليا برنامجا تنتج أن المعارضة على
 خطاب إلى اللجوء، دون الديمقراطي، مطلبها يكثف
 يستمد وال واحد، رقم بالغ كتابة من مفرداته يستمد
 اإلصالح، عن النظام خطاب مفردات من أيضا خطابه
 بنوده، في يحمل العملي، البرنامج هذا يكون أن ويجب
 عليها يحوز أن يجب التي الديمقراطية الشرعية قضية
  .السوري السياسي النظام
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  أيوب وهيب: بقلم 
 من أكثر عبر سوريا في االستبدادي النظام استطاع

 فلسفة جبانتها والحكم، السلطة في البقاء عقود ستة
 ،"الميكيافلية" بمبدأ اختزالها نستطيع واضحة وإستراتيجية

 اآلبدين، أبد إلى فيها واالستمرار السلطة في البقاء وهو
 تؤدي دامت ما واألدوات، الوسائل لنوع االهتمام دون

 حساب على كانت ولو حتى النتيجة، وتحفظ الوظيفة
 اوأم السلطة، هي األساسية فالغاية. والوطن الشعب
  .حرج وال فعّدد الوسائل

" شغل عّدة" مجّرد والقومية الوطنية الشعارات وتبقى
 وهو للسلطة، األعلى الهدف سياق في تدخل وأدوات
  .البقاء

 من الخروج في بارع سوريا في النظام أن نرى لهذا
 تُجّدد ودولية وعربية إقليمية صفقات عبر الداخلية، مآزقه
 بعيد األخيرة السنوات في لهفع ما وهذا واستمراره، بقاءه
 وحراك صوت وعلو لبنان من وخروجه الحريري اغتيال

 قدرته السوري النظام يثبت وبهذا. السورية المعارضة
 عن المعارضة عجز مقابل البقاء، فلسفة لعبة إدارة على
  .التغيير بفذلكة واالكتفاء بديلة فلسفة طرح

 الزجو وترهيبهم معارضيه قمع في النظام وأساليب
 ضعيفي ترغيب أو آخرين، وتشريد السجون في بهم

 السورية المعارضة تعلمها باتت مسائل تلك منهم، النفوس
 تلك كل وتدخل برمته، السوري الشعب يعلمها كما

 في واالستمرار البقاء فلسفة في واألدوات الوسائل
 منذ ببراعة النظام احترفها التي البالد على السيطرة
  .عقود

 اجتهاده في ودؤوب لفلسفته أمين النظام نأ الحقيقة
 تغييب أو إقصاء أحياناً منه األمر تطلب لو حتى بها،
  .رموزه  بعض

 أساليبه بعض استخدام في يعتمد، النظام أن حتى
 من الكثير فيهم بمن الناس جهل على الصدئة، القديمة
  .السياسيين والمعارضين المثقفين
 النظام يستخدمها وفّزاعة كشّماعة إسرائيل زالت فما
 وحتى ١٩٦٣ العام منذ المفعول سارية آلخر حينٍ من

  .) المقاومة والممانعة( معارك في اليوم،
 لتفسير البعض لدى يحتاج لوحده، المقاومة ومفهوم
 ال والسياسيين المثقفين من الكثير زال فما وتوضيح،
 وإطالق السالح فرقعة إال المقاومة من يفهمون

  .!الصواريخ
 وبناء والتخلّف، والفقر والجهل األمّية على القضاء أما
 دولة وبناء ومساواتها، المرأة وحقوق واإلنسان المجتمع

 الحّر والعقل المستقل، والقضاء والقانون، المؤسسات
 واالجتماعي، االقتصادي واألمن والصحافة، الرأي وحرية

 المدارس في التدريس وأساليب التعليم ومستوى
 حاملو يحتاجها ال كماليات مجّرد فهي امعات،والج

 كل وكأن. والصواريخ المدافع ومطلقو الرشاشات
 دارت التي والحروب والصراعات واألحداث التجارب
  !تكُن لم وحولنا أمامنا
 المثقف ذهن في حتى المقاومة، مفهوم زال فما
 زيد وأبي والزير عنترة بطوالت من ينهل العربي،
  .!الهاللي؟
 واألحكام الطوارئ وقوانين والفساد االستبداد وأما
 البلد مقدرات على واالستيالء ، واالعتقاالت العرفية
 فئة من رقيب أو حسيبٍ دون العام المال ونهب وخيراته
 أجهزة خالل من المجتمع على والسيطرة الحاكم، النظام
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 فال.... مهمة غير تفصيالت مجّرد فهي المتعّددة، األمن
  .! المعركة صوت وقف يعلو صوت
 أدواته هي وتلك النظام، فلسفة هي هذه كانت إذا

 وأدواتها المعارضة فلسفة تكون أن عساها فما وأساليبه،
  . وأساليبها؟
 المعارضة، بديمقراطية النظام، استبداد يستبدل فهل
 والتعددية بالحوار واإلقصاء، االستفراد وسياسة

 بالصدق التضليل،و والتعتيم الكذب وسياسة والمشاركة،
 باالنتخاب والتأبيد، البقاء وسياسة والمصارحة، والشفافية
 والتجريم، والتخوين والتشكيك االتهام وسياسة والمناوبة،

  . ؟...والمصالحة اآلخر وقبول والمكاشفة النية بحسن
 عبر ظهروا الذين والسياسيين المثقفين نماذج إن

 الفضائيات من العديد على لقاءات في الماضية السنوات
 المعاكس، االتجاه برنامج في" الجزيرة"  وخاصة العربية
 نراه فما بالخير، يبشّر وال واإلحباط، الخذالن على يبعث

 االقصائية، االستبدادية النمطية الذهنية ذات هو ونسمعه
 أن نرى هنا من وفلسفتها، األنظمة ذهنية مع تتقاطع التي
 داخل األساليب ذات جتنته المعارِضة األحزاب غالبية

 وأيضاً والحوار الديمقراطية انعدام حيث من أحزابها،
 بالزعيم يؤمن زال ما ومنها المناصب، وتداول االنتخاب

  .الفرد القائد
 ومنهم ومثقفيها، العربية النُخب أمام امتحان أصعب إن

 النمطية للذهنية تحّديها هو ، السورية المعارضة
 بمخاض الشعب وإقناع لعربي،ا المجتمع في االستبدادية

 مجّرد وليس والمجتمع، والحكم السلطة في حقيقي تغيير
 دورها سيحدد االمتحان في وفشلها ونجاحها. لها تبديل

  .نفسها سوريا ومصير ومصيرها
 السورية والمعارضة األحزاب جميع نضع ال كنا وإن

 جداً، قالئل خارجها هم من أن إال واحدة، سلّة في
 الخناق تضييق أو واعتقالهم النظام قبل من بهم واالستفراد

 والتي العاجزة، األكثرية مقابل سهلة مهمة يكون عليهم،
 أدوات مع كثيرة أحياناً وسلوكياتها أدواتها تتقاطع

  .النظام وسلوكيات
 السوري الشعب كل تطال سوريا، في الحكم أزمة إن
 لن قضيتهم وحل األكراد، األخوة فيهم بمن استثناء دون
 ألنهم بكاملها السورية األزمة حل خالل من إال يكون
 إال يكون لن وهذا السورية، والدولة المجتمع من جزء
 الديمقراطية على القائمة الحقيقية المواطنة دولة بناء عبر

 الدينية واألحزاب والتعّصب االستبداد عن بعيداً والتعّدد،
 لقضية إضافة أخرى قضايا ستنشأ ذلك وبغير. والطائفية
  .وسواها األكراد

 واضحة رؤيا بانتهاج مطالبة السورية المعارضة
 وديمقراطية حوارية أساليب عبر سوريا، في للتغيير
 عن النظر بغض جوهره في موّحد برنامج وتقديم

  .والتفصيلية الجانبية الخالفات
  :خيارات ثالث السوري الشعب فأمام وإال
  أسلفنا كما الحديثة يةالمدن الديمقراطية الدولة إنجاز إما
  الفوضى وإما
  .وانتظار المفاجآت  الحالي الوضع استمرار وإما

  جائزة حقوق اإلنسان
  للمحامي أنور البني المسجون في سوريا

  
في احتفال كبير أقيم في برلين كرم اتحاد القضاة األلمان   

المحامي السوري أنور البني الذي يقضي عقوبة سجن من 
بلده، وسلَّم شقيقه جائزة حقوق اإلنسان خمس سنوات في 

التي منحت له تقديرا لنضاله الطويل دفاعا عن الحرية 
  . والديمقراطية

أعربت وزيرة العدل األلمانية سابينا لويتهويزرـ   
شناّرنبيرغر عن تضامنها الكامل مع المحامي السوري أنور 
البني الذي يقضي منذ أكثر من سنتين حكما بالسجن لمدة 

مس سنوات لمناسبة حصوله على جائزة اتحاد القضاة خ
وتسلَّم شقيقه كمال البني . األلمان لحقوق اإلنسان في برلين

الذي يعيش في فرنسا الجائزة بعدما لم تتمكن زوجة أنور 
من المجيء إلى برلين للمشاركة في االحتفال الذي أقيم من 

" نبورغبراند"أجل تكريمه في مقر االتحاد المواجه لبوابة 
واستقبل رئيس الدولة هورست كولر على األثر . التاريخية

كمال البني في قصر الرئاسة ليؤكد له تضامنه مع شقيقه 
المسجون بسبب دفاعه عن حقوق اإلنسان وكرامته وحريته 

  . في بلده
وقال رئيس اتحاد القضاة األلمان، القاضي كريستوف   

لنواب األلمان فرانك، في االحتفال الذي حضره عدد من ا
بينهم رئيس لجنة العدل النيابية وممثلون عن المحاكم 
األلمانية والمنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان مثل منظمة 
العفو الدولية، إن الجائزة التي تعطى للمرة العاشرة إلى 
المدافعين عن حقوق اإلنسان تذهب هذه المرة إلى المحامي 

ل من أجل تعزيز الحرية أنور البني تقديرا لكفاحه الطوي
والديمقراطية في بلده رغم تعرضه أكثر من مرة إلى 

  .المالحقة والقمع والسجن
وتحدث توموشات عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم   

المتحدة فقال إن سوريا تتعرض إلى انتقادات عدة منها، 
مضيفا أن اللجنة تضع تقارير عن وضع كل دولة في مجال 

ن وستضع تقريرها العام عن سوريا عام حقوق اإلنسا
وأضاف أن أنور ". وعندها ستحلُّ ساعة الحقيقة"، ٢٠١١

البني من عائلة مشهود لها بنضال مختلف أفرادها دفاعا عن 
الحريات وحقوق الناس، وهو يطالب فقط بتنفيذ القوانين 

ننظر باحترام إلى صموده "وتابع قائال . وإحقاق الحق
ده للتراجع ونطالب الحكومة السورية وحزمه وعدم استعدا

  ".بإطالق سراحه وضمان حياته
وسلَّم رئيس اتحاد القضاة األلمان فرانك كمال البني   

الجائزة التي هي عبارة عن تمثال لشخصين متعاضدين مع 
وألقى كمال البني . شهادة خاصة بها إلى شقيق المحتفى به

ة والنواب كلمة موجزة شكر فيها اتحاد القضاة والوزير
وقال . وممثلي المجتمع المدني على حضورهم لتكريم شقيقه

هذه الجائزة لها قيمة كبيرة، إذ تأتي من " دويتشه فيله"لـ 
دولة أوروبية مثل ألمانيا ومن هيئة قضاتها بعيدا عن الدولة 

وزيرة العدل كانت موجودة وهي "وأضاف . وعن الحكومة
المناضلين،  مشكورة على ذلك وأتت لكي تدعم جميع

ووجودها كان مهما لكل المدافعين عن حقوق اإلنسان في 
وتابع أن أنور لن ييأس، وقد دافع دائما عن مهنته ". العالم

 عن تقرير السكندر الديك      .كمحامي وسيواصل الدفاع عنها
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