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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

«النيو بروليتاريا» السورية ..نار تحت الرماد

إف��رازات الح��رب الس��ورية الت��زال تخ��رج ش��يئاً
فشيئاً ولكن أخطرها هي طبقة «النيو بروليتاريا”.
أغلبنا يعرف تقسيم كارلماركس ووفريدريك
أنجل��ز ،للطبق��ات ف��ي المجتم��ع وه��ي (البرجوازية،
والرأس��مالية ،واإلقطاعي��ة ،والبروليتاريا ،وغيرها).
والطبق��ة األخي��رة الت��ي تعن��ي الطبق��ة الكادح��ة
متواج��دة ف��ي جمي��ع المجتمع��ات وبكث��رة وه��ي
مضطه��دة من��ذ األزل .والح��روب تنت��ج طبق��ات
جدي��دة والح��رب الس��ورية انتج��ت طبق��ة يمك��ن ان
نسميها «النيو بروليتاريا» مثل «النيو ليبرالية”.
وطبق��ة «الني��و بروليتاري��ا» ه��ي الت��ي تتك��ون
أثن��اء أو بع��د الحروب ،وهي مزيج م��ن أبناء الطبقة
المتوس��طة قب��ل الح��رب والذين تحول��وا إلى طبقة
ضعيف��ة بع��د الص��راع ،إضاف��ة إل��ى أبن��اء الطبق��ة
الكادح��ة الذي��ن تحول��وا إل��ى طبقة مس��حوقة فيما
بعد.
في الثمانينات والتسعينيات وحتى بداية األلفية
الثاني��ة كان��ت الف��وارق الطبقي��ة ف��ي المجتم��ع
الس��وري متقارب��ة نوع��ا م��ا ،وكان��ت نس��بة قليل��ة
ج��داً ق��د ال تتج��اوز ال �ـ 10بالمئ��ة ه��ي الت��ي تعي��ش
ف��ي الرفاهي��ة المطلق��ة ،فيم��ا يعي��ش جمي��ع أبن��اء
المجتمع الحياة نفس��ها س��واء في األكل والش��رب
والتعلي��م والعم��ل وكل ش��يء ،ونحن هنا نتكلم عن
الداخ��ل الس��وري فق��ط ،وال نتح��دث عم��ن خرج��وا
إل��ى دول الخلي��ج (الفارس��ي) للعمل ،فقد كان لهم
نم��ط حي��اة خاص بس��بب الس��يولة المالي��ة الكبيرة
بين يديهم.

وبع��د األلفي��ة الثاني��ة ب��دأت الدول��ة تنس��حب
ش��يئاً فش��يئاً من الس��وق ،الذي أصبح تحت س��يطرة
التجار الذين يتنافسون فيما بينهم ليس لمصلحة
المواط��ن بل عليه ،وخلف كل تاجر هناك مس��ؤول
ف��ي موق��ع حس��اس ،لذل��ك كث��رت الرش��وة بش��كل
كبي��ر خصوصاً لمس��ؤولي الدرج��ات األولى وذلك
بسبب كثرة التجار ورجال األعمال.
ف��ي بداي��ة الح��رب الس��ورية خرج ع��دد كبير من
التج��ار ورج��ال األعم��ال خ��ارج الب�لاد خوف �اً عل��ى
أمواله��م ،إضاف��ة إل��ى المعام��ل التي س��رقت وذهبت
إلى تركيا ،إلى جانب انعدام االستثمارات األجنبية
والحص��ار المف��روض عل��ى الب�لاد ،ه��ذه العوام��ل
مجتمع��ة جعلت المس��ؤولين في العراء بس��بب عدم
وج��ود م��ن يغطيه��م لذلك ذهب��وا إلى إنت��اج طبقة
جدي��دة م��ن رج��ال األعم��ال الذي��ن أتوا من ال ش��يء
وأصبح بين يديهم كل شيء.
ه��ذه الطبق��ة ازداد نفوذه��ا المال��ي والسياس��ي
بش��كل كبي��ر ف��ي نهاي��ة ع��ام  2013وب��دأت تتحك��م
بالس��وق واألس��عار ب��دون ضواب��ط ،فالطبق��ة األولى
م��ن رج��ال األعمال الذين خرجوا م��ن البالد كانوا
ق��د وصل��وا ال��ى مرحل��ة اإلش��باع المال��ي ،لذل��ك
توجه��وا إل��ى زي��ادة الدع��م للطبق��ة العامل��ة ،لك��ن
الج��دد ال يزال��ون يش��عرون بالج��وع المالي الس��يما
وأنه��م ف��ي األس��اس موظف��ون ل��دى صاح��ب الم��ال
ولك��ن م��ن تح��ت الطاول��ة ،وله��ذا الس��بب زادوا م��ن
معان��اة المواط��ن الس��وري ف��ي الح��رب ،ليس��ميهم
الشارع بـ»تجار الحرب وأغنيائها”.

رج��ال األعم��ال الج��دد وجش��عهم وجش��ع م��ن
خلفه��م س��اهم ف��ي ضغ��ط الطبق��ة الوس��طى ف��ي
المجتم��ع بش��كل كبي��ر حت��ى وصل��ت إل��ى مرحل��ة
ش��به االنهي��ار ،فيم��ا انه��ارت تمام��ا أح�لام الش��باب
س��واء ف��ي الطبق��ة المتوس��طة أو الكادح��ة ،وبات��ت
أقص��ى طموحاته��م وأحالمهم العث��ور على جرة غاز
أو أال يموت��وا ب��رداً في الش��تاء ،في الوقت الذي يرون
الس��يارات الفاره��ة ألبن��اء واق��ارب طبق��ة األغني��اء
م��ن رج��ال األعم��ال الج��دد والمس��ؤولين الكب��ار،
إضاف��ة إل��ى رؤيته��م الب��ذخ الكبير ال��ذي يعيش فيه
أبن��اء تل��ك الطبق��ة ،خصوصا وأن مواق��ع التواصل
االجتماع��ي ل��م تع��د تخف��ي أح��د ،وكل ش��ي ٍء ب��ات
مفضوحا أمام أعين الجميع.
ضغ��ط الطبق��ة المتوس��طة حتى بات��ت على فوق
الصف��ر بدرج��ة وضغ��ط الطبق��ة الكادح��ة وخ��روج
طبق��ة «الني��و بروليتاري��ا» ه��ي عوام��ل س��تؤدي ب�لا
أدن��ى ش��ك إل��ى عواق��ب غير محم��ودة لو اس��تمرت،
ألن الضغ��ط س��يؤدي ف��ي النهاي��ة إل��ى انفج��ار ال
انفجار من قبله أو بعده ،فاستاذ المدرسة
يشبهه أي
ٍ
أو المهن��دس أو المحام��ي أو حت��ى أصح��اب المه��ن
الح��رة الذي��ن ي��رون أن رات��ب الش��هر لديه��م يس��اوي
تكلف��ة س��هرة الب��ن أح��د المتنفذي��ن ،سيش��عرهم
بغلي��ان كبي��ر وانفجاره��م س��يكون مخيف �اً .وه��ذا
االنفج��ار ل��ن يك��ون مضبوط��ا بش��ارع ،الن��ه ال يتب��ع
فك��رة سياس��ية او طائف��ة ديني��ة ،لذل��ك ه��و خطير
جدا على المجتمع.
للدول��ة دور مه��م ف��ي كبح هذا االنفج��ار ومنعه،
وه��ي تق��وم بذلك فعلي �اً عبر ضبط رج��ال األعمال
والمسؤولين وهو امر أعلن عنه السيد الرئيس بشار
األس��د .وتعتب��ر هذه خطوة األولى؛ أم��ا الثانية فهي
الزيادة في مساعدة أبناء الطبقة الوسطى والكادحة
أو التي أس��ميناها «النيو بروليتاريا» حتى يستمروا
ف��ي الحي��اة الكريم��ة .والخط��وة الثالث��ة ه��ي ضبط
الس��وق ومن��ع ارتفاع األس��عار .ه��ذه األم��ور جميعها
تق��وم به��ا الدولة الس��ورية ولكن الت��زال بطيئة أو ال
تتماش��ى م��ع واق��ع الحي��اة .ولإلع�لام دور أيض �اً ف��ي
تس��ليط الض��وء أكث��ر عل��ى الفاس��دين للمطالب��ة
بمحاسبتهم ونشر أخبار هذه المحاسبة.
جمي��ع ال��دول الت��ي ش��هدت حروب �اً كالح��رب
الس��ورية ،كان��ت نهضته��ا أو دماره��ا إل��ى األبد بيد
أبن��اء الطبقة الجديدة الت��ي خلفتها الحرب ،فإذما
احتضن��ت ه��ذه الطبق��ة وأطلق��ت يده��ا س��تصنع
المعج��زات مث��ل فيتن��ام وألماني��ا ،وإذ م��ا قي��دت
فس��تبقى الدول��ة ت��راوح مكانه��ا مث��ل دول إفريقي��ا
الوسطى.
ابراهيم شير

مناقشة لظواهر حراكية نافرة
م��ن الالف��ت لالنتباه منذ اندالع االنتفاضة ظهور عالمات فارقة تس��تدعي
التوق��ف ف��ي خط��ب ونقاش��ات بع��ض المنخرطي��ن بحم��اس ف��ي الس��احات
والش��وارع بم��ن فيه��م أصحاب س��يرة معروفة في االنحي��از للمقاومة كخيار
سبق ان جاهروا به ودافعوا عنه كأحزاب ومجموعات وأفراد.
أوال تتب��دى نزع��ة اس��تعالئية ف��ي رف��ض الكثي��ر م��ن المنخرطي��ن للنق��د
والنق��اش م��ن خ�لال ردود عصابي��ة على أي مداخلة او موق��ف نقدي حول ما
يثر التس��اؤل والش��ك وتسخيف مطلق لكل نقاش فيها مثل دور الجامعتين
األميركية واليس��وعية وحش��د جماع��ات تدعى بالمنظمات غي��ر الحكومية
تتلق��ى تدريبه��ا وتمويله��ا م��ن وكاالت ومنظم��ات اميركية واوروبية لنش��ر
الديمقراطية أي لتثبيت الهيمنة في العالم الثالث.
يظه��ر الن��زوع االس��تبدادي اإللغائ��ي ف��ي التعام��ل م��ع تس��اؤالت منطقية
وطبيعية يثيرها التناغم الحراكي الفاضح مع الهدف األميركي المعلن
باش��تراط حكوم��ة التكنوق��راط وال��ذي يطم��س الحراكي��ون ان��ه ه��و ذات��ه
مطلب لقوى ش��ريكة في النظام التابع هي جناح الس��لطة السياس��ية األش��د
تورطا في مفاسده وآفاته الكثيرة وهي اطراف معلنة وواضحة جرت تنحيتها
ع��ن أي انتق��اد أو هت��اف أو ش��عار تش��اطر اه��ل الح��راك عب��اءة فضفاضة هي
األق��در على اس��تثمارها وتس��ييل وزنه��ا في المعادالت حتى ل��و تخفت خلف
مجموع��ات واجهي��ة متقن��ة التحضير عل��ى توقيت انفجار الغضب الش��عبي.
بينما نالت الش��تائم أحزاب وجهات أخرى مش��اركة في الس��لطة السياس��ية
نالها ما يكفي من الغضب األميركي بسبب انحيازها لخيار المقاومة.
ثانيا تطور هذا النزوع االستبدادي االستعالئي المحصن بغالف «الثورة»
إلى ممارسة ضغط مباشر على القيادات السياسية التي أحجمت عن النزول
بثقله��ا إلى الس��احات الحراكية لمطالبته��ا بتعقيم منابرها اإلعالمية من
المنتقدي��ن وه��ذا أم��ر ف��ي غاية الخط��ورة ينم عن س��لوك سياس��ي خطير ال
يرج��و الن��اس العادي��ون ألصحابه النجاح في التس��لل إلى موقع في الس��لطة
ألن الحصيلة معروفة مسبقا.
الث��ورات واالنتفاض��ات الش��عبية الحقيقي��ة لي��س لديه��ا م��ا تخفي��ه ع��ن
الناس وهي تنتعش وتحيا وتنمو بمخاض األفكار وبالنقاش الحر وبشجاعة
النق��د والوع��ي النقدي ولي��س بمنع وترهيب المخالفين م��ن أصحاب الفكر
والرأي الذين يحملون تطلعات ال تقل جذرية عن الحالمين بس��تار س��ميك
يحجب انزالقهم في مسيرة ملتبسة منذ خطف الحراك ورهنه داخل العلب
األميركي��ة وال مج��ال للمقارنة بي��ن قوة المرتبطين بآل��ة التحكم الخبيثة
وأولئ��ك الذي��ن يكثرون الكالم في الغ��رف المغلقة عن تبرئهم منها وهم في
الواق��ع قاع��دون ع��ن أي مب��ادرة فعلي��ة اوموق��ف معل��ن وصريح ف��ي اعتراض
طريق المجموعات الحراكية التابعة لجناح النظام المتباهي بقناع الثورة
او الش��بكات غربي��ة ال��والء وم��ا اكثره��ا الت��ي يتس��اكنون معها ب��كل صمت
وتكتم.
ثالثا -لم يقدم أي من وطنيي الحراك المخطوف جوابا عمليا عن األسئلة
المحق��ة ح��ول مواقفه��م من مخط��ط اس��تعماري أميركي غربي يس��تهدف
توظي��ف م��ا جرى لتعديل توازن القوى السياس��ي المحل��ي لتكريس الهيمنة
الغربي��ة عل��ى البل��د واس��تهداف المقاوم��ة وه��و مغ��زى الوصف��ة الحكومي��ة
األميركي��ة الت��ي عب��رت عنه��ا مراك��ز الدراس��ات والتخطي��ط المعروف��ة
وظه��رت مفرداته��ا ف��ي الس��احات وغايتها النيل م��ن المقاوم��ة وحلفائها في
معادل��ة الق��رار الحكومي تحت تغطية معالجة االنهي��ار االقتصادي والمالي

مشروعية النضال الفلسطيني من أجل فلسطني ومن أجل القدس!..
ف��ي كل عص��ر من عص��ور الس��قوط واإلنحط��اط ،تظهر
أص��وات وأب��واق وطب��ول جوف��اء ،تش��كك ف��ي القي��م وف��ي
الرم��وز ب��ل يصل في بع��ض األحيان تماديها إلى التش��كيك
ف��ي البديهي��ات والمس��لمات العقدي��ة لألم��ة ،ه��ذه األصوات
الخسيسة في حقيقة أمرها ال تعبر إال عن نفسها وال تعكس
رأياً عاماً لألمة ،كما تطالعنا هذه األيام أصوات مقرفة في
ال� ِّ�ردة واإلنكف��اء على ش��وفينية مقيتة مدم��رة ومعهرة لقيم
األم��ة ورموزه��ا وعقائده��ا ،تحت ذرائعية بائس��ةُ ،ت َح ِم ُل هذه
القي��م وه��ذه الرم��وز ب��ل حت��ى العقي��دة الديني��ة والثقافي��ة
المتوارثة ما هي عليه األمة من تخلف وسقوط وإنحطاط،
محاول��ة بذل��ك إس��ترضاء األع��داء والزح��ف عل��ى بطونه��ا
لتس��تجدي عطفهم وحنانهم وترج��و النصرة منهم للخروج
م��ن مأزقه��ا التاريخ��ي وتخلفه��ا اإلقتص��ادي وإنحطاطه��ا
العقدي والقيمي.
ل��م أتفاج��أ ول��م أص��دم م��ن ه��ذه الفئ��ة المارق��ة ،حي��ث
كش��فت عن نفسها وس��قوطها ،بل ُف ِر َج ْت أساريري بسقوط
األقنع��ة عن وجوههها وباتت س��افرة ،بقبحها وس��وء عورتها،
فهم ليس��وا مثقفين ،وليس��وا أصحاب رأي ،وإنما هم يمثلون
حثالة بش��رية ،تظن أنها تقفز على الس��طح لتجد لها مكاناً
تح��ت مظل��ة األع��داء ،وتتب��ارى عناص��ر ه��ذه الفئ��ة بالتنكر
لتاري��خ األم��ة ولقيمه��ا ولمعتقداته��ا ،وتصب��ح الخيان��ة
والمداهنة والتماهي مع األعداء وأهدافهم شطارة ومسايرة
للواق��ع ل��م تمليه��ا الض��رورة لديهم وإنم��ا اإلقتن��اع أن األمة
كان��ت عل��ى خط��أ ،وأن الع��دو كان محقاً وعل��ى صواب في
كل ما فعله باألمة من إستعمار وإحتالل وتنكيل بشعوبها،
ه��ل بع��د ه��ذا الس��قوط من س��قوط ،كي��ف لمثق��ف عربي،
كنا نحس��به مثقفاً وصاحب رأي ،أن يش��كك في مشروعية
نض��ال األم��ة م��ن أج��ل التح��رر واإلس��تقالل والس��يادة،
كي��ف لمثق��ف عربي يش��كك في مش��روعية نضال الش��عب
الفلس��طيني ف��ي وج��ه الكي��ان الصهيون��ي مغتص��ب األرض
والمقدس��ات والس��يادة ،كي��ف يمك��ن أن يكون ه��ذا المثقف
ممن يش��هد الش��هادتين ويحس��ب على لغة الضاد وعلى أمة
الق��رآن العرب��ي ،كي��ف ينظ��ر إلى وجه��ه في الم��رآة ،دون أن
يبصق على نفسه؟!
هكذا يكون السقوط في الهاوية التي ليس لها قاع عندما
يأتي مثقف وصاحب رأي ويروج إلى أن األقصى المبارك هو
ف��ي ضواح��ي مكة المكرمة والطائف ولي��س في القدس ،وأن
األقصى المبارك في القدس (هو الهيكل) وهو ال يمثل شيء
للمسلمين وإنما هو مقدس لليهود؟!
كي��ف لمثق��ف يأس��ف عل��ى إس��تمرار حال��ة الع��داء بي��ن
العرب والكيان الصهيوني طيلة هذه العقود ،وينتقد ويسفه
م��ن يعتب��ر ه��ذا الكي��ان ع��دواً ،ويعلن إنبه��اره ب��ه وبحضارته
وس��مو أخالق��ه ،وقيم��ه الحديث��ة ،ويس��بغ علي��ه كل فضيلة
تنقص العرب؟!
كي��ف لمثق��ف يدع��ي ويش��كك بمش��روعية النضال من
أجل القدس واألقصى والمقدس��ات اإلس�لامية والمس��يحية
ف��ي فلس��طين ،ويعتبره��ا ش��رعية مش��كوك فيه��ا وكاذب��ة
وأنه��ا مج��ر ُد ش��كل م��ن أش��كال التج��ارة بعواط��ف المؤمنين
والمس��لمين ،ويبق��ى محس��وباً عل��ى الص��ف الوطن��ي أو على
صف المؤمنين والمسلمين؟!
أوج� َ�ب علين��ا
إن ه��ذا اإلنحط��اط ف��ي الموق��ف والرؤي��اَ ،

التحذي��ر م��ن ه��ذه الفئ��ة الس��اقطة المخذل��ة ،والت��ي ه��ي
بح��ق بات��ت طاب��وراً خامس �اً ،لتبري��ر اإلرتم��اء تح��ت أق��دام
األع��داء ،والتن��ازل ع��ن أق��دس حق��وق األم��ة ف��ي مقدس��اتها
وف��ي أوطانه��ا ،فم��ن يتن��ازل ع��ن الق��دس س��وف يتن��ازل ع��ن
مك��ة والمدينة والقاهرة ودمش��ق وبغ��داد والرباط وطرابلس
وتون��س والجزائ��ر ،وس��وف يصف��ح ع��ن اإلس��تعمار القدي��م
والجدي��د ويس��تدعي اإلس��تعمار إلح��كام قبضت��ه عل��ى ب�لاد
العرب والمسلمين ثانية!..
نعم من يش��كك في قيم وثقافة وعقيدة األمة ويش��كك
ف��ي عدال��ة قضاياه��ا ،وف��ي مقدمته��ا ((قضي��ة الق��دس
وفلس��طين)) لقد هانت عليه نفس��ه ،فليسلم نفسه لألعداء،
يعبث��ون في��ه كم��ا يش��اء ،ولينع��م بحضارته��م وثقافته��م،
وليعل��ن إنس��حابه م��ن األم��ة وم��ن قيمه��ا وتراثه��ا وثقافتها
وعقائدها!..
فليف��رط م��ن يفرط في القدس وفلس��طين ،لكن الش��عب
الفلس��طيني ل��ن يتخل��ى ول��ن يف��رط بوطن��ه وعاصمت��ه درة
الت��اج مدين��ة الق��دس ،وقب��ل أن تك��ون للق��دس ولفلس��طين

مكانتهم��ا العقائدي��ة والديني��ة والثقافي��ة ،إنه��ا الجغرافي��ا
وط��ن الش��عب الفلس��طيني ،ال��ذي لي��س له وط��ن بديل عنه،
وللق��دس مكانته��ا ولفلس��طين بركته��ا ،المثبت��ة بحك��م
التنزي��ل ((س��بحان ال��ذي أس��رى بعب��ده لي�ل ً
ا م��ن المس��جد
الحرام إلى المس��جد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من
آياتنا إنه هو الس��ميع العليم)) ،فمن ش��اء فاليؤمن ومن شاء
فليكف��ر ،والش��عب الفلس��طيني س��وف يبق��ى مؤمن �اً صام��داً
كالط��ود ف��ي وج��ه الع��دوان ،كم��ا ف��ي وج��ه المتس��اقطين
ودون ذك��ر لألس��ماء فه��م يعرف��ون أنفس��هم( ،وجميلته��م
على حالهم)( ،ويا جبل ما يهزك ريح) ،لن يضروا فلس��طين
وش��عبها ،فاألم��ة بس��وادها األعظ��م ومفكريه��ا ومثقفيه��ا
الحقيقيين هم مع القدس ومع فلسطين وشعبها ومع القيم
النبيل��ة والعقي��دة الصافية الس��محاء ومع العه��دة العمرية،
صامدون في وجه الطوفان والعدوان كما في وجه التهافت
والخسة والنذالة والتشكيك في مشروعية كفاح األمة من
أج��ل الحرية ،والنهوض به��ا ودحر األعداء ،مؤكدين صدق
مش��روعية النضال لألمة جمع��اء من أجل القدس ومن أجل
فلس��طين ،ولن يس��قط حق الش��عب الفلسطيني ومعه األمة
العربي��ة مس��لميها ومس��يحييها ف��ي القدس وفي فلس��طين،
في األقصى وفي القيامة.
د .عبد الرحيم جاموس
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والس��عي الختي��ار بع��ض ال��وزراء م��ن نخب��ة الخب��راء المبرمجين ف��ي خدمة
الهيمن��ة االس��تعمارية الغربي��ة وخدمه��ا االقتصاديي��ن والماليي��ن القابعين
ف��ي كن��ف البنك الدولي والش��ركات الغربية وصن��دوق النقد الدولي .ولم
يقدم معظمهم على تمييز أنفسهم بموقف واضح من الضغوط األميركية
التي ادت إلى استقالة الحكومة وتاهوا في ضجيج الهتاف باعتبار االستقالة
إنج��ازا لالنتفاض��ة ورغم كون ش��روط الرئيس الحري��ري تفصح عن الهوية
الفعلي��ة لم��ن رف��ع م��ن ش��عارات ح��ول الحكوم��ة البديل��ة وكتغطي��ة إلدامة
الفراغ واالستنزاف في خدمة الضغوط األميركية نفسها.
رابع��ا -م��ع خطف االنتفاضة باتت ظاهرة الحراك وعاءا سياس��يا لخليط
متنافر يمثل الوطنيون فيه أقلية ضئيلة فاقدة الهوية وغير واضحة فالتوازن
الفعل��ي بي��ن المكون��ات واألجنح��ة مخت��ل كلي��ا لمصلح��ة الجن��اح التاب��ع
للهيمن��ة ولش��بكات التحري��ك المربوط��ة والمضبوط��ة بإحكام ش��ديد وهذا
يفت��رض بالوطنيي��ن تميي��ز حراكه��م ف�لا تغويه��م خلطة فضفاض��ة بهوية
غامضة وضائعة وطنيا واجتماعيا تناسب مصالح القوى الخفية المحركة
التي تشاركهم شعارات عديدة عمومية من غير أي تحديد سياسي ومنهجي
يناس��ب آف��اق التح��رر الوطن��ي والتغيي��ر الحقيق��ي ال��ذي ال يتحق��ق في بلد
مستعمر دون اإلطاحة بالهيمنة وبمرتكزاتها وعمالئها المحليين.
تحوي��ل اليافط��ة العمومي��ة الت��ي تناس��ب بع��ض الباحثي��ن ع��ن ادوار
والمس��حورين بالجم��وع مهم��ا تقلص عديده��ا إلى عصبي��ة حزبية محصنة
ض��د النق��د والنق��اش ه��و انح��راف خطي��ر اليتناس��ب م��ع دع��وات التغيي��ر
السياسي االفتراضية بجميع منوعاتها تماما كما ان الهتافات التي ترددت
ح��ول الوح��دة الوطني��ة ال تعن��ي انتف��اء العصبي��ات الطائفي��ة والمذهبي��ة
واختفاءها وش��فاء المجتمع منها طالما تس��تمر تش��كيلة النظام السياس��ي
واالقتصادي الريعي.
ختاما من المحزن ألي وطني ان يرى رفاقا له في خيار المقاومة يخفون
مواقفهم المبدئية لمس��ايرة ش��ركائهم تحت عباءة فضفاضة وان يحجموا
عن التصدي لمظاهر الشبهة والخداع في نفاق متبادل مع اولئك الشركاء
المس��تجدين وبينهم أعداء س��افرون للمقاومة ولفكرة التحرر الوطني التي
ستبقى القاعدة التي يؤسس عليها أي بناء جديد سياسيا واقتصاديا يضمن
التنمية وينهي االنهيار وذيوله ويرفع سائر المظالم.
غالب قنديل

خ�لال مراح��ل الح��رب اإلرهابية
عل��ى س��ورية ل��م تع��ط منظوم��ة
العدوان أي فرصة للحل السياس��ي،
وإنم��ا بقي��ت حت��ى اللحظ��ة تراهن
عل��ى تنظيماته��ا اإلرهابي��ة إلنت��اج
مش��هد سياس��ي أو ميدان��ي ،يتناغم
م��ع أجنداته��ا العدواني��ة وف��ي كل
م��رة يتطل��ع فيه��ا الس��وريون إل��ى
إمكاني��ة جن��وح ال��دول المش��غلة
لإلره��اب باتج��اه الح��ل السياس��ي،
بحك��م التط��ورات ،واالنج��ازات
الميداني��ة الت��ي يحققه��ا الجي��ش
العرب��ي الس��وري عل��ى األرض،
تعمد واش��نطن باعتبارها المشرف
األساس��ي عل��ى إدارة الح��رب
اإلرهابي��ة ،إل��ى توجي��ه أدواته��ا
للعم��ل عل��ى قل��ب الص��ورة مجددا،
وم��ا ح��دث ف��ي جني��ف لجه��ة
تقويض الطرف اآلخر لكل الجهود
المبذول��ة إلنج��اح عم��ل لجن��ة
مناقش��ة الدس��تور ،إال دلي��ل يضاف
إل��ى سلس��لة العراقيل الت��ي تضعها
الواليات المتحدة أمام مس��ار الحل
السياسي.
خ��رق وف��د النظ��ام الترك��ي
لمدون��ة الس��لوك المتف��ق عليه��ا،
ورفض��ه مناقش��ة ج��دول األعم��ال
والركائ��ز الوطني��ة ،ط��وال األي��ام
الماضي��ة ،إثب��ات ح��ي عل��ى ع��دم
امت�لاك أقط��اب منظوم��ة الع��دوان
اإلرادة السياس��ية الكافي��ة لوض��ع
ح��د لمأس��اة الس��وريين ومعاناتهم،
وطل��ب المبع��وث الخ��اص لألمي��ن
الع��ام لألم��م المتح��دة إل��ى س��ورية
غير بيدرس��ون من األط��راف تقييم
م��ا حص��ل ف��ي جنيف ،قب��ل تحديد
موعد جديد الس��تئناف النقاشات،
فيه إش��ارة ضمنية واضحة ،لضرورة
ع��ودة األط��راف األخرى إل��ى الدول

المش��غلة له��ا ،ألن تل��ك األط��راف
ال تمل��ك م��ن أمره��ا ش��يئا ،وإنم��ا
تترجم ما يملى عليها فقط.
م��ا حص��ل ف��ي جني��ف ،ال يمك��ن
فصل��ه بالمطل��ق ع��ن عملي��ات
التصعي��د اإلرهاب��ي الت��ي حدث��ت،
خ�لال اجتماع��ات لجن��ة مناقش��ة
الدس��تور ،س��واء لجه��ة الهجم��ات
اإلرهابي��ة الت��ي ش��نها إرهابي��و
النص��رة ض��د مواق��ع الجي��ش ف��ي
ادل��ب ،أو تصعي��د ق��وات االحت�لال
الترك��ي ومرتزقت��ه اإلرهابيي��ن
لجرائمه��م ف��ي منطق��ة الجزي��رة،
من عمليات قتل وترهيب للمدنيين
وتهجيره��م قس��ريا إلح�لال عوائ��ل
اإلرهابيين من مختلف الجنس��يات
مكانهم ،أو لجهة تعزيز وجود قوات
االحت�لال األميرك��ي عب��ر إدخ��ال
المزي��د م��ن الس��يارات واآللي��ات
إل��ى مناط��ق احتالله��ا ق��رب حقول
النفط بغية االستمرار بنهبه ،وهذا
التناغ��م اإلرهاب��ي عل��ى أكث��ر م��ن
جبه��ة ،يدح��ض كل األكاذي��ب
واالدع��اءات الت��ي يطلقه��ا مش��غلو

اإلره��اب عل��ى المناب��ر السياس��ية،
حول حديثه��م المزعوم عن ضرورة
دعم جهود الحل السياسي.
المنظم��ات الدولي��ة ل��م تن��أ
بنفس��ها ع��ن التصعي��د أيض��ا،
ألنه��ا بالمجم��ل مس��خرة ألجندات
أمي��ركا والغ��رب ،ومنظم��ة حظ��ر
األس��لحة الكيميائي��ة مث��ال واض��ح
عل��ى ذل��ك ،والضغ��ط األميرك��ي
والبريطان��ي والفرنس��ي للتعتي��م
على الوثيقة المسربة التي تدحض
مزاع��م الهج��وم «الكيميائ��ي» ف��ي
دوم��ا ،دليل إثبات آخ��ر على أن كل
م��ا ج��رى ويج��ري ف��ي س��ورية ،ه��و
ح��رب إرهابي��ة ش��اركت فيه��ا دول
كب��رى وعظم��ى ،ولك��ن الس��وريين
اس��تطاعوا بصموده��م والتفافه��م
خلف جيشهم الوطني من التصدي
له��ا ،وه��م اآلن يقترب��ون م��ن إنج��از
نصره��م الكام��ل ،ال��ذي س��يمهد
لمرحل��ة جدي��دة ،ربم��ا تحص��د
ش��عوب المنطق��ة كله��ا ،ثماره��ذه
المرحلة على الساحة الدولية.
ناصر منذر

