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  الحراك واالحتماالت المتوقعة

  

وإذا كــان لكـــل .  التاليــة تنظــر يف ســبع متحــوالت رئيســية يف احلــراك الســوري لتحــاول حــزر النــواتج املتوقعــة ةلالتشــكي

ـــة أو احتمـــال ١٢٨متحـــّول حـــدين فقـــط مـــن الوجـــود والعـــدم، ينـــتج   ـــذلك وللتبســـيط ســـوف أع.   حال تـــرب ثالثـــة ول

ألن ختلـف أي منهمـا يغـري مسـار الثـورة واملتحـوالت املعتـربة  سلمية املعارضـة والطائفيـة التحـرك :متحوالت معطى ثابتاً 

؛ وقيــام الدولــة بالقتــل العشــوائي واالعتقــال ألنــه مــن غــري املتوقــع أن )بـرغم أن بقاءمهــا علــى هــذا النحــو لــيس مضــموناً (

  .)ليةوهو غري القتل اجلماعي الذي يعرِّض للمحاكمة الدو ( تكفَّ عن هذا

قياسـاً علـى حالـة (قريب من واحد باملئة من عدد سـكان الشـعب ) الكبري(فلعل حّد أما تقدير حجم احلراك املطلوب 

أن إىل  التنبيــههـذا مـع ( .كــان أربعـني ألفـاً فهـو مخــس املطلـوب  السـوري فـإذا افرتضـنا أن جممــوع حجـم احلـراك).  مصـر

  ).تكرب وفق معادلة هندسية ال خطّية قمعاللنسيب، ألن مستلزمات العامل احلاسم هو احلجم املطلق للمظاهرات ال ا

أو شـلل احلركـة الـذي يـأيت مـع  واالعتصـام االختناق االقتصادي هـو تعطّـل فعاليـات اقتصـادية مهّمـة بسـبب االضـراب

  . ؛ ومركز ذلك دمشق وحلب، أو العصيان املدين الشاملاحلراك الكبري

  .بطيء ال يتسع له اإلطار الزمين للتشكيلة النظرية أعالهالسياق اإلقليمي ألن تغّريه  مل أوردوأشري إىل أين 

 ؛حجم حراك كبـري )١: (التحقق لسقوط النظام ةضروريّ  وطشر ثالثة وميكن أن نستنتج من التشكلية النظرية أن هناك 

دي كبـري، أو اختنـاق اقتصــادي إمـا اختنـاق اقتصـا: واحـد مـن شـرطني )٣(؛ وانشـقاقات داخـل النخبـة احلاكمـة )٢(و

  .ال يقتصر على خنبهم املثقفة متوسط مع انضمام واسع للطائفة العلوية

  ...إهلام السداد الذي ال تُعجز األسباُب أقدارَه  اهللا نسأل

  مازن هاشم 

١٨/٤/٢٠١١  

   



  ٢٦/٤/٢٠١١ استدراك

لقد أعطت احلالة املصرية انطباعًا خاطئًا لدى البعض، وكأن األنظمة السياسية تسقط مبجرد التظاهر 

وما أخشاه هو أن يقود األمل    .احلراك املصري تطور خالل مراحل طويلة، كما أن شروطه خمتلفة  .البهيج

مبا فيها اجليش واألمن  املستعجل إىل خيبة أمل مقعدة، وهذا هو اهلدف من إرسال قوات قمع فظيعة،

  .إىل درعا، والعصابات بآن معاً 

وأرجو أن ال خيرج  ... توقيت احلراك صحيح، فمجمل العوامل اليت توافرت قد ال تأيت ثانية يف جيل أو اثنني

  ؟...ملاذا حترك الناس: علينا متفلسفون فيقولوا

ه هلذا الشيخ جودت ، وقد نبّ ...)حيوان ...(متنيت أن ال ُتستعمل األلفاظ االستثارية يف بعض اهلتافات 

ف له رمزية حبتة ميكن أن خلع الصور ضروري لكسر حاجز اخلوف، ولكن أي تصرّ  كان  رمبا.  حفظه اهللا

  .إلحباطيكون أمعن يف افعرض الرمز  املتمكن دييستجّر انتقاماً عظيماً؛ وُميكن أن يع

  .  وأحسب أن هتاف إسقاط النظام اسُتعمل مبكراً 

ولكن ما كان للسكون أن يستمر، ألن احلركة هي سنة التاريخ،   .االحتماالت مفتوحة، وبعضها خميفكل 

  .وإن كان منها البطيء الذي ال يكاد يرى

  .هإرادتَ  ومرة أخرى، أطمع أن يأذن اهللا تعاىل الذي ال تُعجز األسبابُ 

 ---  

  ازنم


