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في "عطب الذات" لبرهان غليون: الرمل ل يملك النهوض بنفسه

علي العائد)1)

- 2012(	مالحظة	على	  2011 تكتمل	 لم	 ثورة	 الذات:	وقائع	 في	كتابه	)عطب	 برهان	غليون	 يذكر	
	،1967 حزيران	 هزيمة	 بعد	 كيلو،	 ميشيل	 بمرافقة	 األردن	 في	 الفلسطينية	 املنظمات	 مكاتب	 زيارته	
نايف	 فلسطين،	 لتحرير	 الديمقراطية	 للجبهة	 العام	 لألمين	 الفائقة	 "القدرة	 اكتشف	 إنه	 فيها	 يقول	
حواتمة،	على	االستغراق	في	النظرية"،	في	مقابل	"الديناميكية	الجسدية	التي	كان	يفرض	من	خاللها	

ياسر	عرفات	نفسه	وقيادته	على	الجميع".

عند	هذه	العبارة	–	املالحظة،	ال	يحتاج	من	عايش	املأساة	السورية	خالل	أكثر	من	ثماني	سنوات،	
إلى	كبير	جهد	للشرح،	أو	التأويل.	ما	يحتاج	إليه	مجرد	مقارنة،	وقليل	من	االصطياد	في	املاء	السوري	
العكر،	ليجد	أن	غليون،	ومن	دون	أن	يقصد،	وضع	نفسه،	في	كتابه	هذا،	في	مقابل	حواتمة،	في	حين	

افتقدت	الثورة	السورية	"ياسر	"عرفات"/ها،	وما	تزال	تبحث	عنه.

في	الكتاب	الصادر	عن	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر	2019	أناشيد	ولطميات	ال	تنتهي،	يختلط	
فيها	العام	الذي	يتعلق	بشعب	الثورة	السورية	املخذول	من	"قادته"،	بالذاتي	الذي	أتقن	غليون	فيه	
رواية	األحداث	كشاهد	على	حركة	قطار	داالمبير،	الذي	كان	يجلس	فيه	مع	الريا�سي	الفرن�سي	ثابًتا	
2012،	حين	استقال	غليون	من	 في	مقابل	عالم	متحرك.	وألن	القطار	كان	مسرًعا،	أو	إن	بيننا	وبين	
رئاسة	املجلس	الوطني،	أكثر	من	سبع	سنوات،	ال	بد	أن	نعذر	ذاكرة	السيا�سي	إن	فاته	وضع	األحداث	
ر	في	ذلك.	على	كل	حال،	ال	ينجو	سوري	واحد	 في	خط	زمني	متسلسل،	لكننا	ال	نعذر	األكاديمي	إن	قصَّ
واللجوء،	 والتهجير،	 والدم،	واآلالم،	والرحيل،	 الجزئية،	فكثافة	األحداث،	 اللوم	عند	هذه	 من	هذا	
فيهم	وصف	 	 الذين	صحَّ السوريين،	 من	 كثير	 وجدان	 حتى	 بل	 فقط،	 الذاكرة	 ليس	 أتلفت	 والنزوح،	
السلفي	عدنان	العرعور	"معارضة	الفنادق"،	من	دون	أن	يكون	بينهم	الدكتور	برهان	غليون،	حتى	وإن	

قصده	العرعور	بكالمه	هذا.

)1)	علي	العائد:	كاتب	وصحافي	سوري.
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بعد	هذه	السنوات	التي	قد	تأكل	من	الذاكرة	ما	قد	تأكله،	فتحرف	الباحث	من	مقاصد	بحثه،	أو	
السيا�سي	عن	تبرير	أخطائه،	كان	أحرى	بالبروفيسور	غليون	أن	يجلس	إلى	جانب	الفيزيائي	اإلنكليزي	
بذاكرته،	وبشهادات	 انطالقه،	ويسايره	 أو	لحظة	 القطار،	 ما	قبل	تحرك	 نيوتن،	ويستعيد	لحظات	

املعاصرين	لألحداث،	أي	يقف	إلى	جانب	نيوتن	ثابًتا	في	أرضه	وهو	يراقب	القطار	املتحرك.

خٌب غير منتخبة
ُ
ن

ملقدمات	 عامة	 ليرسم	صورة	 الستينيات،	 نهايات	 إلى	 غليون	 يعود	 الكتاب،	 من	 األول	 الفصل	 في	
ففاجأت	 الثورة	 أطلقت	 التي	 الحرجة	 اللحظة	 إلى	 	

ً
أربعين	سنة،	وصوال أكثر	من	 قبل	 السوريين	 ثورة	

السوريين	قبل	غيرهم،	لكن	تلك	املقدمة	التاريخية	السياسية	أغفلت	الجانبين	االجتماعي	والنف�سي،	
املعارضة	السورية	 التي	تصدرت	 الدكتور	غليون	عصارة	خبرته	على	رؤوس	األحزاب	والنخب	 	 فصبَّ
السورية،	 الذات	 على	 العطب	 إطالَق	صفة	 ربما	 متهيًبا	 والفيسبوكية،	 منها	 الفندقية	 اإلسطنبولية،	

مستثنًيا	نفسه	من	هذه	الصفة،	بوصفه	نخبوًيا	وسورًيا	في	آن	مًعا.

إن	 بل	 الثورة،	 في	سنوات	 جلًيا	 ذلك	 النتيجة.	ظهر	 في	 السورية	معطوبة	 الذات	 وبالتأكيد،	 نعم،	
حرارة	مرجل	الثورة	زادت	من	تمايزات	السوريين،	املواطنين	الناشطين،	وغير	الناشطين،	النخب	التي	
تصدرت،	أو	النخب	التي	تقاعست،	فظهر	االنحراف	املعياري	بعيًدا	عن	أي	وسط	حسابي	إحصائي	
تتميز	به	املجتمعات	املتماسكة	إزاء	قضية	أو	مسألة	ما،	مهما	تكن.	قل	إن	شئت	إن	النظام	األسدي	
قد	جفف	منابع	العقل	والتدبير	عن	سياسيي	املراحل	األولى	من	حكم	حافظ	األسد،	الذين	ما	يزال	
	ويفتي	في	السياسة	بالطول	والعرض،	مستمرين	في	مواقفهم	الشجاعة	

ً
قسم	معتبر	منهم	حًيا	وفاعال

من	االستبداد	املقيم.	لكن	تقديرنا	لتلك	الشجاعة	من	ذلك	الجيل،	وإلنكار	الذات،	لم	يوصل	الثورة	
الدنيا	 إلى	 نزال	 اللذان	 السوري،	 الشباب	 من	 والثالث	 الثاني	 فالجيالن	 يوصلها.	 ولن	 أهدافها،	 إلى	
السورية	في	أواسط	عهد	حافظ	األسد،	وفي	عهد	األسد	االبن،	إذا	افترضنا	أن	الجيل	األول	عاصر	عهد	
االنفصال	حتى	انقالب	حافظ	األسد	على	البعثيين،	هم	من	فجروا	الثورة،	وفاجؤوا	أنفسهم	قبل	أن	
يفاجئوا	آباءهم.	أبناء	هذين	الجيلين	لم	يكن	في	وارد	خبراتهم	سماع	تنظيرات	اآلباء،	وما	كان	في	النية	أن	
يصبحوا	معتقلين،	أو	شهداء،	أو	الجئين،	بالطريقة	التي	وجدوا	فيها	أنفسهم،	على	الرغم	من	شجاعتهم	
الثورة	 في	تحمل	مسؤولية	خيارهم،	وصبرهم	على	مواجهة	ما	وجدوا	أنفسهم	أمامه.	ومن	فجر	هذه	
كان	األولى	به،	حًقا،	أن	ال	يعترف	بخبرة	أولئك	اآلباء	الذين	فشلوا	في	إكمال	مسيرة	الثورة،	بل	أسهموا	
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املجلس	 لتشكل	 األولى	 اللحظات	 منذ	 إدارتهم،	 وأنانيتهم،	وسوء	 بعجزهم،	 بالدم	واآلالم،	 إغراقها	 في	
الوطني	السوري	عام	2011،	ومن	ثم	بعد	تشكيل	االئتالف	الوطني	السوري	لقوى	لثورة	واملعارضة	في	
2012،	وحتى	أيامنا	هذه،	حيث	أصبحت	املؤسسات	املعارضة،	السياسية	والعسكرية،	 نهايات	عام	

مستتبعة	لدول	بعينها،	وبشكل	"شفاف"	ال	يحتمل	اي	خطأ	في	التأويل.

ا،	عطب	الذات	الذي	أراده	غليون	في	عنوان	كتابه	الذي	أثار	التساؤالت،	ويقصد	به	شركاءه	في	
ً
إذ

املجلس	الوطني،	وفي	مكتبه	التنفيذي،	واملكتب	اإلعالمي،	وفي	العالقة	مع	الفصائل	العسكرية	املشكلة	
للجيش	السوري	الحر،	ال	يقتصر	على	هؤالء،	بل	يمتد	إلى	الناشطين	الذين	سلموا	ثورتهم	إلى	هؤالء،	
التي	 العسكرية	 الفصائل	 إلى	 ويمتد	 في	سالمة	ضميره(،	 أثق	 أنني	 أعيد	 كنت	 )وإن	 غليون	 فيهم	 بمن	
رت	بنادقها	مبكًرا،	وإلى	الذات	السورية	املفرغة	من	أوليات	العمل	السيا�سي،	وإلى	الذات	السورية	 أجَّ
غير	القابلة	لالنقياد	إال	لزعيم	قوي	الشخصية،	ووافر	الخبرة،	لم	يمثله	الدكتور	برهان	غليون،	مع	
األسف،	أو	خلفاؤه	في	املجلس	الوطني،	ومن	ثم	في	االئتالف	الذي	ُولد	معطوًبا،	شأنه	شأن	املجلس	

الوطني،	منذ	لحظة	تولي	الشيخ	الحسني،	أحمد	معاذ	الخطيب،		رئاسته.

نقد ل لزوم له

في	اعتقادنا،	إن	العطب	السوري،	بمعطياته	النفسية	–	االجتماعية،	ال	يقتصر	تتبع	أسبابه	على	
فيروسية	 حالة	 من	 نوع	 فهنالك	 وأطره،	 ونخبه	 بأفراده	 السوري،	 املجتمع	 قدرات	 النظام	 تجفيف	
مستوطنة	في	الذات	السورية،	قد	يكون	إسهامها	في	هذا	العطب	10	في	املئة	)ليس	على	سبيل	اإلحصاء(،	
في	 تهاوت	 النظام،	والتي	 التي	يسهم	فيها	 املئة	 في	 الـ90	 أكثر	من	 العطب	 في	استمرار	ذلك	 لكنها	مؤثرة	
يعني	أن	عالج	إسهام	 2011،	ما	 آذار	 	18 يوم	 في	درعا	 املنتفضين	 الشباب	 لحظات	مع	أول	صرخات	
النظام	في	العطب	كان	تلك	الشجاعة	التي	تغلبت	على	خوف	األبناء،	بينما	تصعب	معالجة	الفيروس	
املسبب	للعطب	عند	نخبة	املجلس،	كما	جرى	شرحه	من	قبل	غليون	عبر	أمثلة	كثيرة	في	الكتاب	الذي	

نتداول	الحديث	عنه.

لكن	هذا	العالج	لن	ينجح	بإجراء	نقد	لتجربة	الثورة	السورية،	في	شقيها	السيا�سي	والعسكري،	وال	
يفيدنا	إن	قام	الدكتور	غليون	بنقد	ذاتي	لتجربته	الخاصة	في	قيادة	املجلس	الوطني	السوري،	وهو	
ما	لم	يفعله	في	كتابه	هذا	)لعله	يقوم	بذلك	في	كتاب	مكمل،	كما	أملح	في	الندوة	التي	ُعقدت	في	مكتبة	
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الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر	في	اسطنبول	بمناسبة	صدور	الكتاب(.

مانيفست	 أو	 التونسية،	 الثورة	 بنا	تطبيق	وصفة	 املجال،	كان	أحرى	 في	هذا	 يفيد	 النقد	 كان	 لو	
آثار	 تعالج	 تزال	 وما	 شهور،	 بعد	 الدكتاتور	 قتل	 إلى	 توصلت	 التي	 الليبية	 حتى	 أو	 الفرنسية،	 الثورة	
العطب	الذاتي	الخاص	بليبيا	منذ	خريف	2011.	بالطبع	ال	يفيد	ذلك،	ألن	الثورة	التونسية	لم	تنجز	
شيًئا	من	استحقاقاتها،	وإن	كانت	األكثر	نظافة	بين	ثورات	الربيع	العربي،	من	حيث	إنها	األقل	دموية	
برهان	 يجريه	 قد	 الذي	 الذاتي	 النقد	 من	 السوريون	 يستفيد	 فلن	 يتغير،	 الزمن	 وألن	 بين	شقيقاتها.	
غليون،	أو	غيره،	في	إنجاز	ثورتهم	املقبلة،	التي	سيطول	زمن	قدومها،	وقد	يمر	زمن	من	فئة	جيل،	أو	
أجيال،	قبل	أن	تبدأ	ثورة	جديدة،	وعندها	سيكون	كل	من	عاش	هذه	املدة	في	أرشيف	الزمن	الذي	

يتسع	لكل	�سيء.

نعم،	اختلف	غليون	مع	أعضاء	املجلس	الوطني	ومكتبه	التنفيذي،	من	قوى	"إعالن	دمشق	للتغيير	
الديمقراطي"،	أو	مجموعة	الـ74"	)مجموعة	العمل	الوطني(،	لكن	"الرئيس"	لم	يكن	في	حجم	املسؤولية	
"نايف	 بتنظيراٍت	 آنذاك،	 واكتفى،	 للكلمة،	 التام	 باملعنى	 رئيًسا	 يكن	 ولم	 والتاريخية،	 الشخصية	
يسترشدون	 الفلسطينيون	 يزال	 ما	 التي	 وبراغماتيته	 عرفات،	 ياسر	 كاريزما	 افتقد	 كونه	 حواتمية"،	
بها	حتى	بعد	15	من	اغتياله	املعلن،	على	الرغم	من	تمتع	)أبو	عمار(	بأخطاء	سياسية	يستحق	عليها	

االنتقاد.

لم	يكن	برهان	غليون	في	حجم	مسؤولية	قيادة	املجلس	الوطني	منذ	البداية،	حيث	يروي	في	الصفحة	
107	من	الكتاب	أنه	اشترط	أال	يزيد	عدد	أعضاء	املجلس	على	60	عضًوا.	لكن	في	أثناء	التحضير	لعقد	
املؤتمر	الصحفي	لإلعالن	عن	والدة	املجلس،	فوجئ	بهجوم	ما	أسماه	أعضاء	مؤتمر	)الطاولة	الثانية(،	
من	مكان	قريب	إلى	القاعة،	ينددون	ويتوعدون،	ويحاولون	اقتحام	القاعة.	املهاجمون	وقعوا	ضحية	
خديعة	اإلخوان	املسلمين.	وبحسب	الدكتور	غليون،	قسم	اإلخوان	املسلمون	أنفسهم	بين	قاعتين،	
ا	من	عدم	التزام	)مجموعة	العمل	الوطني(،	فكان	ذلك	بمنزلة	الخطة	البديلة	لإلخوان،	بجمعهم	

ً
خوف

250	عضًوا	في	اجتماعات	)الطاولة	الثانية(.	املهم	في	األمر	ليس	تصرف	جماعة	اإلخوان	املسلمين	هذا،	
النتيجة	توسعة	مهولة	 الغاضبين،	فكانت	 املجلس	استرضاء	 رئيس	 إذ	حاول	 بعد	ذلك،	 ما	جرى	 بل	
للمجلس	قبل	أن	ُيولد،	من	60	إلى	140	عضًوا،	أي	مرتين	وثلث	فوق	ما	كان	يفكر	فيه	غليون،	وحتى	

لو	لم	يدخل	أي	من	أعضاء	الطاولة	الثانية	في	املكتب	التنفيذي	للمجلس!
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	الخراب	على	املجلس	الوطني،	وعلى	قيادته،	 هذا	بالضبط	هو	أحد	جواهر	العطب	املبدئي	الذي	جرَّ
بالتزامن	مع	والدة	املجلس	 تتسلح	بشكل	واضح	 ثورته	 الذي	بدأت	 السوري،	 الشعب	 ورئيسه،	وعلى	

امليت	في	2	تشرين	األول/	أكتوبر	من	عام	2011.

حرب ضد احتالل

الديمقراطية(	 أجل	 من	 )بيان	 كتابه	 في	 ًرا،	 ِ
ّ
مبك األسدي،	 الحكم	 أنه	وصف	 غليون	 برهان	 ر	 ِ

ّ
ُيذك

بأنه	نظام	االستعمار	الداخلي	واالحتالل.	وهذا	ليس	لدعم	فكرة	استحالة	إسقاط	النظام	بالسياسة	
بين	يدينا	كان	يبث	الحسرات	 الكتاب	الذي	 في	 إنه	بحسب	فقرات	مطولة	 واملظاهرات	السلمية،	بل	
التدخالت	اإلقليمية	والدولية	كانت	تفوق	قدرة	 أن	 الثورة	تسلحت،	حتى	مع	استيعابه	وتصوره	 ألن	
على	 وانهمرت	 الثورة،	 وتعسكرت	 الثوار،	 تسلح	 التسلح.	 رفض	 على	 والنفسية	 العملياتية	 السوريين	

املقاتلين	األموال	املشروطة	باستخدام	محدد،	ولغايات	ممولين	متضاربة	متقاطعة.

وإذا	أضفنا	إلى	ذلك	ما	ينقله	غليون	عن	توقعاته	لعام	2011	في	مقالة	نشرها	موقع	)الجزيرة	نت(	
تروج	أسواقها	 التي	 األبراج	 القالقل	واالضطرابات	والتحوالت(،	سنتذكر	عناوين	كتب	 )عام	 بعنوان	
في	نهايات	كل	عام،	وسنطلب	من	الدكتور	غليون	تذكيرنا	بعام	واحد	فقط،	سورًيا	على	األقل،	منذ	
انهيار	الدولة	العثمانية،	لم	يكن	عام	)القالقل	واالضطرابات	والتحوالت(،	قبل	االنتداب	الفرن�سي،	
البعث	 الوحدة	واالنفصال،	واستيالء	حزب	 ثم	 معه	وبعده،	مرحلة	االستقالل،	وحقبة	االنقالبات،	
ت	فيه	الدكتاتورية	"إلى	األبد". على	السلطة،	والصراع	عليها	حتى	انفراد	حافظ	األسد	بالحكم	الذي	قرَّ

عطب النخب

في	"شهادته"	على	زمن	ربيع	دمشق،	متضمنة	بيان	الـ"99"،	و"إعالن	دمشق"،	ونشاط	املنتديات	في	
أول	عهد	بشار	األسد	في	الحكم،	لم	يقُس	برهان	غليون	على	شركاء	السياسة،	في	مرحلة	مسترخية،	
مقارنة	مع	ما	بعد	2011،	بل	كان	يطالب	رفقاءه	برفع	سقف	مطالبهم،	وعدم	تسلم	رسائل	التهديد،	
واالستسالم	للقرارات	الهمايونية	للمخابرات،	ليقنع	رياض	سيف	بإعادة	فتح	"منتدى	الحوار	الوطني"	
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	الساعات	الطويلة	للمحاضرة	التي	أعقبتها	من	
ً

في	بيته	في	ضاحية	صحنايا،	ويروي	بشكل	درامي	فعال
اليوم	التالي	اعتقاالت	ألبرز	الوجوه	التي	حضرت	وشاركت	في	املحاضرة،	من	دون	أن	يكون	املتحدث	
من	بينهم،	ألنه	يحمل	جواز	سفر	فرن�سي،	أو	ألن	له	صفة	اعتبارية	خ�سي	النظام	أن	يغامر	والحالة	
1996.	وحين	 هذه	في	اعتقاله،	أو	مضايقته،	خاصة	أنه	بات	يزور	سورية	كل	صيف	ابتداء	من	عام	
قرر	النظام	النظر	إلى	الدكتور	برهان	غليون	بوصفه	مواطًنا	سورًيا،	بدأت	االستدعاءات،	في	الذهاب	
واإلياب،	إلى	فروع	املخابرات،	وإلى	أمن	املطار،	لكن	املدعو	كان	ُيعامل	بطريقة	لبقة	في	ما	عدا	اإلجبار	
	من	هذه	الحالة،	ويقرر	عدم	العودة	إلى	سورية،	أو	أال	يشارك	في	أي	نشاط	 على	املراجعة،	حتى	يملَّ

سيا�سي	علني	أو	سري.

الرواية	نفسها	تستمر	في	ما	بعد	والدة	املجلس	الوطني،	لكن	مع	اصطدام	غليون	بالعطب	السوري	
والتجمعات	 والقوى	 األحزاب	 بين	 اتفاق	سيا�سي	 "معجزة	حصول	 أن	 فيؤكد	 ا،	

ً
اكتشفه	حديث الذي	

والشخصيات	الناشطة	في	الداخل	لم	تحصل"،	ويقصد	"معارضة	الداخل"،	في	إطار	إشارته	إلى	موقف	
"هيئة	التنسيق"	التي	وقفت	عقبة	في	وجه	توحيد	املعارضة،	للحصول	على	مقعد	سورية	في	جامعة	
الدول	العربية،	ومن	ثم	االنتقال	للحصول	على	مقعد	في	هيئة	األمم	املتحدة،	ولو	بصفه	مراقب،	إلى	

حين	إسقاط	النظام.

يضيف	"لم	يكن	أحد	يشعر	بقيمة	مشاركة	أحد،	حتى	ال	أقول	ال	يثق	بمساهمته"	في	تعليق	على	
تشتت	املكتب	التنفيذي	للمجلس،	والفردانية	التي	طبعت	تصرفات	أفراده،	وعن	الثقل	النوعي	الذي	
إقامته	 مكان	 من	 الترك	 رياض	 براديكالية	 مسترشدين	 املجلس،	 في	 دمشق"	 "إعالن	 أعضاء	 مارسه	
ليرد	غليون	على	 بأن	تكون	والية	رئيس	املجلس	شهًرا	واحًدا	فقط،	 املطالبة	 في	سورية،	مثل	 السري	

املتحدث	باسم	)اإلعالن(:	ما	رأيك	لو	نجعلها	أسبوعين!

وألحقوا	 الجذري،	 للخط	 الحصري	 الوكيل	 موقف	 دمشق(	 )إعالن	 ممثلو	 "تبنى	 غليون	 رأي	 وفي	
النظام".	 مع	 السياسية	 التسوية	 أو	 للتسليم،	 الجاهز	 املساوم	 باملوقف	 الرأي	 يخالفهم	 من	 جميع	
ومن	هنا،	بدا	أن	الذي	عطل	أعمال	املجلس،	في	املرحلة	التي	حصل	فيها	على	اعتراف	140	دولة،	هو	
كال	لهم	االتهامات	إلى	اليوم،	من	دون	أن	ينال	

ُ
إعالن	دمشق،	وليس	اإلخوان	املسلمين،	الذين	ما	تزال	ت

املعطلون	اآلخرون	نصيبهم	من	الوزر،	بما	في	ذلك	املجلس	الوطني	الكردي	الذي	استهلك	معظم	وقت	
املكتب	التنفيذي	في	الشهرين	األولين	من	عمره	لكسب	ثقة	القيادات	الكردية،	والتوصل	إلى	أرضية	

مشتركة	للتعاون	بين	الطرفين،	بحسب	ما	يرد	في	الكتاب.
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"وما	 الكردي	 الوطني	 املجلس	 لسياسة	 الرئيس	 املهندس	 كان	 البرزاني	 مسعود	 أن	 غليون	 ويؤكد	
من	شك	في	أن	بعض	األطراف	اإلقليمية	والدولية،	التي	ال	تشكل	استعادة	الكرد	السوريين	حقوقهم	
الثورة	 تعثر	 بأن	 في	تشجيع	قادة	هذه	األحزاب	على	االعتقاد	 أولوياتها،	قد	أدت	دوًرا	 القومية	إحدى	
السورية	يقدم	لهم	فرصة	ال	تعوض	من	أجل	تحقيق	أهداف	الكرد	التاريخية،	وقيادة	حرب	تحرير	
الكتاب،	 يفوت	صاحب	 أو	 يفوتنا،	 السورية".	وهنا،	ال	 الكردية	 الحركة	 تكون	طليعتها	 قومية	كردية	

اإلشارة	إلى	التشابه	الدال	بين	تسمية	)املجلس	الوطني	السوري(،	و)املجلس	الوطني	الكردي(.

التدخل األجنبي

"ما	كان	يشكل	مشكلة	ليس	السالح،	وإنما	فلتان	السالح"،	هذا	ما	يقوله	برهان	غليون	عن	تسلح	
ا	أن	ظهور	السالح	الفردي	ظهر	مبكًرا	في	عام	2011،	دفاًعا	عن	املتظاهرين	السلميين،	

ً
املعارضة،	معترف

قبل	أن	يرسم	النظام	استراتيجية	دفع	املعارضة	إلى	التسلح،	وجرها	إلى	امللعب	الذي	يتفوق	فيه.	مع	
ذلك،	يؤكد	"فإن	فكرة	التدخل	األجنبي	بقيت	خالل	األشهر	األولى	هامشية	وغامضة،	ما	دامت	الثقة	

قوية	بالذات	عند	جمهور	ثوري	فخور	بمواجهته	بصدوره	العارية	لنظام	قاتل".

مكتب	 إنشاء	 على	 	،2012 آذار	 في	 للمجلس،	 التنفيذي	 املكتب	 اتفق	 السالح،	 فلتان	 وملعالجة	
عسكري	يرأسه	العميد	الركن	املتقاعد	هاشم	عقيل،	للتفكير	في	إمكان	توحيد	الكتائب،	ووضع	حد	
للفو�سى	العسكرية	القائمة،	لكن	ذلك	كله	بقي	كالًما،	حيث	يروي	غليون	تفاصيل	العالقة	مع	العقيد	
رياض	األسعد	الذي	استمر	في	مهاجمته	طيلة	ترؤسه	املجلَس،	مرجًعا	هذا	الخالف	إلى	إصرار	األسعد	
على	قيادة	الجيش	الحر،	وعدم	اإلقرار	بأن	املرجعية	السياسية	للجيش	الحر	تعود	للمجلس	الوطني،	
وتبني	خيارات	راديكالية	كالمية،	على	الرغم	من	عدم	وضوح	هيكلية	هذا	الجيش،	وال	مصادر	تمويله،	

أو	وحدته،	أو	حقيقة	وجود	إجماع	من	فصائله	تعترف	بالعقيد	األسعد	قائًدا	له.

والحال	كذلك،	فقد	وصلنا،	نحن	السوريين،	في	عام	2013،	إلى	سيطرة	التيارات	السلفية	الجهادية	
على	الثورة،	مع	ظهور	النصرة،	وإعالن	والئها	للقاعدة،	ثم	تطور	داعش،	وإعالن	دولة	الخالفة،	بعد	
عامين	كانت	تحاول	فيهما	الثورة	أن	تكون	سيدة	عام	2011	بسلميتها،	وبسالحها	معقول	االنفالت	عام	

.2012
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أما	ما	جرى	قبل	ذلك،	وفي	ما	بعده،	فكان	زوال	االعتقاد	"أن	العالم	موجود	قربنا،	وأن	التطهير	
العرقي	الذي	شهدته	بعض	البلدان	األفريقية	لم	يعد	ممكًنا،	أو	ليس	ممكًنا	في	بلد	مثل	سوريا،	على	

بعد	أميال	من	الديمقراطيات	الغربية".

عوٌد على بدء

أن	 ينفي	برهان	غليون	 السيا�سي(،	 التعقيم	 أو	 النخبة	 العبارة	)صناعة	 تحت	عنوان	فرعي	حمل	
يكون	سبب	الفقر	الذي	تتمتع	به	النخب	السياسية	العربية،	والسورية	على	وجه	أخص،	عاهة	والدية،	
قية،	أو	علة	وراثية	ترجع	إلى	الثقافة	والهوية	السورية،	أو	العربية،	أو	اإلسالمية؛	إنه	النتيجة	

ْ
أو	خل

اإلدارية	 والكوادر	 األطر	 من	 حاجته	 لتأمين	 السلطة	 نظام	 يضعها	 التي	 االنتقاء	 لقواعد	 الطبيعية	
واملدنية	وبشكل	خاص	السياسية	التي	يعتمد	عليها	في	إدارة	الدولة	وقيادة	املجتمع	وتسييره.

بالطبع،	ال	يعود	العطب	إلى	مكونات	جينية	في	دم	وخاليا	السوريين،	أو	في	شكل	وحجم	جماجمهم.	
لكنه	ال	يعود،	أيًضا،	وفقط،	إلى	ما	مارسه	نظام	األسدين	خالل	أكثر	من	أربعين	سنة	من	حكمهما،	
إلى	نوع	من	الفردانية	التي	 1963،	بل	 8	آذار	 وما	مارسه	حزب	البعث	منذ	استيالئه	على	السلطة	في	
أظهر	فيها	السوريون،	في	تاريخهم	القريب	ما	بعد	االستقالل	عن	فرنسا،	من	املواهب	الفردية	الكثير	
في	كل	مجالت	العلوم	والفنون،	سوى	االجتماع،	فأظهروا	أنهم	يشتركون	مع	إخوانهم	عرب	الصحراء	
في	الصفة	الفيزيائية	للرمل،	الذي	ال	يملك	أن	ينهض	بنفسه	مهما	فعلت.	فقط	في	حالة	مزجه	بمادة	
أخرى،	غير	املاء،	يمكن	أن	يتشكل	الرمل	على	هيئة	متماسكة.	وهذا	ما	لم	يستطع	فعله	البروفيسور	
لم	 التي	 العسكرية	 وبالفصائل	 اإلعالمي،	 ومكتبه	 التنفيذي،	 ومكتبه	 الوطني،	 املجلس	 برمل	 غليون	
تشكل	أي	جيش	سوري	حر	في	يوم	من	األيام،	وظل	والؤها	ملال	الغرب	والخليج،	قبل	أن	تتبخر	هي	

نفسها	على	وهج	الرمل	السوري	مع	انقطاع	ذلك	املال.

بطريقة	ما،	قد	يكون	الدكتور	غليون	أدرك	"حقيقة"	هذا	االجتهاد	منا،	لكنه	أحجم	عن	التصريح	به	
في	الكتاب،	واختار	أن	يخص	رفقاءه	في	املجلس	الوطني	فقط	بالصفة	الرملية.	دالتنا	إلى	ذلك	حديثه	
عن	زيارة	وفد	املجلس	الوطني	إلى	موسكو،	واستماعهم	إلى	خطبة	طويلة	من	وزير	الخارجية	الرو�سي،	
سيرغي	الفروف،	عن	التدخل	الغربي	في	سورية،	ورفض	موسكو	لذلك،	متجنًبا	الحديث	عن	الثورة،	
وأحقيتها	باملساندة	للتخلص	من	النظام	الدكتاتوري.	أيقن	غليون	بعد	هذه	الزيارة	أن	موسكو	تحاول	
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من	خالل	تدخلها	في	سورية	معالجة	كبريائها	الجريح	أمام	الغرب	الذي	يعاملها	معاملة	دولة	من	الدرجة	
الثانية،	ويفرض	عليها	العقوبات	االقتصادية،	كما	لو	كانت	من	دول	العالم	الثالث،	أو	العاشر،	وأن	
الهدف	من	تدخلها	ليس	االصطفاف	إلى	جانب	بشار	األسد،	بل	معاندة	أوروبا	وأميركا	في	سورية،	وفي	
القرم،	وفي	أوكرانيا،	وغيرها،	متى	استطاعت.	وهذا	ما	نقله	غليون	إلى	األوروبيين،	من	أن	مشكلة	روسيا	

في	سورية	ليست	مع	السوريين،	بل	مع	أوروبا	وأميركا	في	سورية.

االقتصاد	 أولوية	 ومع	 لروسيا،	 الجريحة	 الكبرياء	 مع	 تشترك	 السوري	 فردانية	 سبق،	 بما	 ا	
ً
ربط

كان	عالج	 وإذا	 االقتصادية.	 الليبرالية	 تحت	ظالل	 أنفسهم،	 بين	 واألميركيين	 األوروبيين،	 بين	 للجمع	
استمرار	تماسك	أوروبا،	وأميركا،	مجتمعتين،	أو	كل	منهما	على	حدة،	هو	في	استمرار	قوة	االقتصاد؛	
وعالج	الكبرياء	الجريحة	لروسيا	في	انتزاع	االعتراف	بها	بصفتها	قطًبا	عاملًيا،	فإن	عالج	التذرر	السوري	
الحكم،	 لنظام	 نفسه	 الدكتاتوري	 الشكل	 إلى	 العودة	 استحالة	 مع	 القصير،	 املدى	 على	 ممكن	 غير	
اجتماعهم	 واستحالة	 والخارج،	 الداخل	 في	 السوريين	 يقود	شتات	 منتظر"	 "مهدي	 واستحالة	ظهور	
على	علم	واحد،	أو	قائد	واحد،	أو	هدف	واحد	وواضح،	واستحالة	الوصول	إلى	الصق	اقتصادي	يجمع	

أنوات	السوريين	ليدافعوا	عنه	من	باب	املصلحة	املشتركة.

ومثال	على	أهمية	هذا	الالصق،	فكرت	12	والية	أميركية	غنية	بعد	األزمة	االقتصادية	العاملية	في	
عام	2007،	باالنفصال	عن	الواليات	املتحدة،	في	عودة	طبيعية	إلى	فكرة	األخ	الغني	واألخ	الفقير،	ذريعة	
تلك	الواليات	أنها	قد	ال	تتحمل	رفع	املستوى	االقتصادي	للواليات	الفقيرة،	في	ظل	أزمة	متدحرجة	قد	
إلى	 لـ"مواطني"	الواليات	الغنية،	ما	يدل	على	أن	االقتصاد	مترجًما	 تتدهور	معها	مستويات	الرفاهية	

دوالر	في	الجيوب	هو	الالصق	الذي	يجعل	الواليات	الخمسين	للواليات	املتحدة	متماسكة.

من	هنا،	تأخذ	الصفة	الرملية	مفهومها	العالمي،	فكل	شعب،	وكل	أمة،	تحتاج	إلى	الصق	يجمعها،	
في	كل	مرحلة	من	مراحل	حياة	كل	أمة.	لكن	العالم	العربي	فقد	الصق	القومية	العربية	منذ	سقوط	
بغداد	تحت	االحتالل	األميركي	عام	2003.	وفي	سورية،	قلب	العروبة	النابض،	وألن	نظام	األسدين	نجح	
في	ابتالع	الدولة	واملجتمع،	خالل	أربعة	عقود،	وال	يوجد	الصق	اقتصادي	يعول	عليه	في	املدى	املنظور،	
"سياسًيا"،	 فعلته	 ما	 الفردية،	وهو	 منفعته	 ليحقق	 الخاص	 السوقي	 منطقه	 السوري	عن	 سيبحث	
استزالم	 بموازاة	 والعشائر،	 واملستقلين،	 واليمين،	 اليسار	 من	 الوطني،	 املجلس	 مكونات	 وتماًما،	

املقاتلين	ألصحاب	املال	والسالح.
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فقط،	في	النهاية،	يمكن	أن	يكون	الصق	السوريين	قائد	لم	يظهر	بعد،	ديمقراطي	مرحلي،	أو	دكتاتور	
ليعيد	 واملجتمع،	 الفرد	 وتذرر	 الفردانية	 عن	 السوسيولوجية	 االجتهادات	 من	 يعفينا	 مرحلي،	 يميني	
لصق	مكونات	الفرد	السوري،	ووضعه	على	طريقة	املواطنة	تجاه	مواطنه	اآلخر،	قبل	أن	يكون	تجاه	
باتجاه	وطن	سوري،	ومواطن	سوري،	 الدكتاتوري.	وعندها،	يمكن	الحديث	عن	ثورة	تسير	 النظام	

وديمقراطية،	واقتصاد،	وإرادة	عيش	مشترك.

بموضوع	)عطب	 لإلحاطة	 كتابه	هذا	 200	صفحة	من	 ينشر	فقط	 أن	 للكاتب	 يمكن	 كان	 أخيًرا،	
ل	به	على	 الذات(،	أي	الفصول	الثالثة	األولى	التي	تنتهي	باتصال	عدنان	العرعور	به	لالعتذار	عما	تقوَّ

شخص	غليون	من	افتراءات.


