كلمة االستاذ الدكتور أودو شتاينباخ التكريمية في حفل تسليم جائزة ابن رشد للفكر الحر
للمحامية والناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونه
علينا اليوم أن نكتفي بتكرميها غيابيا دون حضورها الشخصي بيننا .وهذه ليست املرة األوىل اليت
يعجز فيها فائزون عن حضور حفل تكرميهم شخصيا .وميكن القول عموماً إن هذه واحدةٌ من ظواهر
الصراع بينهم وبني السلطه القمعية .لذلك فإننا يف هذا املساء الذي يتحتم على فائزتنا أن تتخفى
فيه ،ننتهز هذه الفرصة لتكرميها ،وهبا نكرم كل نساء ورجاالت الثورة السورية .إن امسها معروف لنا،
وحنن نعلم ما متثله :النضال من أجل الكرامة اإلنسانية واحلرية والعدالة يف وطنها سورية .ونرى فيها يف
الوقت نفسه ناشطة وعيت ذلك التمرد الذي سرى يف اجملتمعات العربية منذ  71كانون األول
(ديسمرب)  0272يف انتفاضته للتخلص من نري القهر والظلم .وكانت قد قالت يف مقابلة معها
مبناسبة تكرميها جبائزة ننا بوليتكوفسكايا اها يف نشرين األول (أكتوبر) " : 0277هذه اجلائزة متثل
جائزة جلميع السوريني وثورهتم".
هناك عدة مرجعيات لصراع السوريني الثوري .وإحداها هي تعطش الشعوب العربية إىل االستقالل
واحلرية منذ هناية اإلمرباطورية العثمانية .فالثورة العربية األوىل اليت شهدهتا سورية كذلك يف عشرينات
القرن املاضي قمعت من قبل القوى االمربيالية األوروبية .مث بدأت الثورة العربية الثانية مع استيالء
الضباط األحرار على السلطة يف مصر واإلطاحة بالنظام امللكي ،واليت غريت اخلريطة السياسية يف
املنطقة العربية بني اجلزائر واليمن فيما يقرب من عقدين من الزمن .مث انتهى األمر بوقوع هؤالء
الزعماء يف فخاخ طموحهم السياسي املتعاظم ،والصراع بني الشرق والغرب ،والصراع
اإلسرائيلي/الفلسطيين ،وممارسة سلطة استبدادية وسياسة تنمية أدت إىل تنامي ثروهتم الذاتية واقتصاد
الزمر واحملسوبيات واتساع التباينات االقتصادية واالجتماعية.
اما الثورة العربية الثالثة فقد اختارت ان متسك اخليوط من حيث فشل الفاعلون يف الثورة الثانية.
عندما أقدم حممد البوعزيزي على حرق نفسه يف تلك البقعة املقفرة املنسية من سيدي بوزيد يف 71
ديسمرب  0272احتجاجاً يائساً على إهانتة ،كان هذا احلدث مبثابة مشعل أهاب باملاليني من الناس
أن يعيدوا جمدداً حتديد موقع اجملتمعات العربية يف القرن احلادي والعشرين .واتّضح من ذلك يف الوقت

نفسه أيضاً أن الثورة اكتسبت قيمتها ومربرها من التاريخ نفسه ،وأن انطالقتها ال رجعة فيها .إذ ليس
يف العامل العريب مكان واحد مل تشمله هذه احلركة.
وهنالك مرجع نخر لثورة السوريني ناشئ عن تارخيهم احلديث .فعندما استوىل حزب البعث عام
 7691ـ يف خضم الثورة العربية الثانية ـ على السلطة يف دمشق بدا لربهة وكأن نمال الناس املوعودة
بسورية جديدة سوف تتحقق .لكن طريقة االستيالء على السلطة باالعتماد على اجليش حبد ذاته
ألقى بظالله على هذا الوعد .ومع حدوث انقالب حافظ األسد يف عام  7612الحقاً واعتماد
دستور جديد يف عام  7611أقر بإحكام هيمنة حزب البعث ،بات واضحاً أن التطور يف مسار
االشرتاكية سيتعارض مع حقوق اإلنسان واحلريات املدنية ،وال ميكن التوفيق بينها .وقد قمعت
حركات املقاومة ضد الديكتاتورية بوحشية يف أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات .ولوحظ مبدأ أولوية
العنف يف ممارسة السلطة على الشرعية الدميقراطية ،وهو ما متسك به بشار األسد أيضاً.
لقد بدأت رزان زيتونه مقاومتها قبل أن يتكهن أحد باندالع الثورة العربية الثالثة والعاصفة يف سورية
بعقد من الزمان تقريباً .بدأهتا كمدافعة عن السجناء السياسيني أوالً ،مث كأحد املشاركني يف تأسيس
منظمات حقوق اإلنسان فيما بعد .ورمبا حضورها هنا الليلة كان سيكلفها حياهتا.
ولكن أين نقف حنن من هذا احلدث التارخيي؟ التزامنا هذا املساء يف تناقض واضح مع تراخي
السياسة الغربية .ال نرى وال نسمع منها إال كلمات جوفاء ،وهترب دبلوماسي ملتو ،وحتليالت عن
"الطبيعة اخلاصة" للتطورات يف سورية تثري الشك يف أمرها .فالعقوبات االقتصادية ليست باألساليب
الفعالة ،إمنا هي واجهات زائفة .وظيفتها إعطاء انطباع بأن شيئا ما حيدث .بينما واقع األمر يؤكد
بالطبع على أن ال شيء تقريبا حيدث .ولكن ـ يا للتناقض الصارخ ـ أال تعترب أوروبا نفسها األعلى
صوتاً عندما يتعلق األمر باحلرية؟ ومثة يف الواقع شريط طويل من التفكري حول العالقة بني احلرية
والتمرد على السلطة املستبدة ميتد بني األدباء واملفكرين مثل فريدريش شيلر وألبري كامو على سبيل
املثال .فألبري كامو يسأل يف مقالته الرائعة "االنسان والثورة" " L’Homme révoltéمن هو
الثوري؟" وجييب "إنسا ٌن يقول ال" .ماليني من العرب قالوا "ال" .وشيلر قال ال ،يف مسرحية "فيلهـلم
ت ّل" ،اليت أصفها دائما بأهنا مسرحية عن إرادة احلرية.
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"ال ،فلسلطة الطاغية حدود !
عندما ال جيد املقهور حقوقـه وال يف أي مكان
عندما يصبح العبء ال يطـاق ـ حينها ميد يده
بتصميم شجاع يشق عباب السماء
وينتزع من عليائها حقوقـه األبدية . .
املعلقة هناك ،تأىب املساومة. . ،
غري قابلة لالنكسار ،ثابتةً مثل النجوم عينها"
ال حاجة هنا لذكر أوجه التشابه مع اندالع الثورات العربية .فهو واضح للعيان ..لقد انتفضت رزان
زيتونه من بني العديدين النتزاع هذه احلقوق اليت تأىب املساومة ،واليت ما هي إال حقوق إنسان من
األعايل حتضرها إىل جمتمعها السوري .وذلك ال ميكن حتقيقه إال بدفع مثن باهظ ،وهو اجملازفة باحلياة،
وهو ما أودى حبتف أربعني الفاً حىت اآلن .يقول كامو" :يف أقصى احلاالت يقبل املرء بالتهاوي
األخري :أال وهو املوت إذا ما حرم من االعرتاف مبا يسميه اآلن حريتـه .يفضل عندها املوت واقفاً
بدالً من احلياة يف ركوع" " -املوت أفضل من احلياة يف عبوديّة" ،هكذا جاء يف فيلهلم ت ّل.
ملاذا هذا االستطراد؟ لكي أوضح أننا يف البالد األوروبية والعربية نقف على أرضية مشرتكة على الرغم
من كل االختالفات التارخيية والثقافية والدينية .كان "الغرب" على مدى عقود ينظر إىل "العرب"
و"املسلمني" نظرة متعالية ميزجها الشفقة والغطرسة ومعرفة اخلبري الزائفة ،ويراهم غري مؤهلني جينياً
ملمارسة الدميقراطية .واألذكياء منهم طالبوا املسلمني بأن ميروا اوالً مبرحلة التنوير ،عندها فقط ميكنهم
اللحاق باحلداثة .بينما الثورة العربية واالنتفاضة السورية أثبتتا لنا عكس ذلك :فنحن مجيعا ملتزمون
بالقيم اإلنسانية .واحلرية شرط أساسي ال غىن عنه .إن أفكار فالسفة وشعراء غربيني مثل فريدريش
شيلر وألبري كامو مبنية على ذات قاعدة تفكري واستنتاجات العقول العربية مثل رفاعة الطهطاوي
ومصطفى كامل وعبد الرمحن الكواكيب والكثري غريهم .وبناء على هذا اإلدراك جيب أن تتكون أسس
عالقاتنا القادمة .وعلى أساسها تتولد تصورات جديدة يف إدراك كل طرف لآلخر .إن الكليشيهات
املألوفة املتداولة هنا يف هذا البلد حول "العرب"" ،اإلسالم" "أو" املسلمني" مكاهنا يف النفايات مثـلها
مثـل احلكام الطغاة واملستبدين الذين أطاحتهم "شعوب بالدهم".
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ماذا نفعل اآلن وكيف ندعم األحداث اليت نشأت يف هذا السياق التارخيي؟ سؤ ٌال يطرح نفسه
بإحلاح .عندما تتواجد الثورة العربية عموماً ويف سورية خصوصاً يف سياق احلرية والكرامة اإلنسانية،
الذي نعتربه يف الغرب عنصراً وحقاً أساسياً لاللتزام بالعالقات ال ميكننا جتاهله..لذا فإن فشل
السياسة الغربية ،وقبواها حدوث الذبح يف سوريا (بالتفرج) دون حراك تقريباً ـ الذبح الذي يعين
ولألسف ،أن عدد اجلناة يزداد كلما طالت مدته ـ وصل إىل حد السخرية .وعندما نربط ذلك
بالذات مبوقف اجملتمع الدويل حنو"مسؤولية احلماية" اليت يكثرون من مناشدهتا ،واليت كانت تربيرا
سهالً ملهمة حلف مشال االطلسي العسكرية يف ليبيا .إن تطبيق العقوبات كذريعة حتقق اهم التدخل
وتطبيق الضغوط .إذ جاء يف صحيفة فرانكفورتر ألغماينه الصادرة يف  79أيار(مايو) " :0270حظر
االحتاد األورويب تصدير السلع إىل سوريا اليت تستخدم لقمع السكان .ووضعت قائمة البضائع املعنية.
فكان من بني تلك السلع ،الكافيار والكمأة والسيجار الذي يتجاوز سعر بيعه العشرة يورو ،والنبيذ
وأنواع أخرى من اخلمور بقيمة أكثر من  02يورو ،واملنتجات اجللدية اليت يتجاوز سعرها الـ 200
يورو ،واألحذية اليت تكلف أكثر من  922يورو  ،حسب مصادر املفوضية االوروبية" .سورية ليست
ليبيا ،والعمليات العسكرية على غرار ما حصل يف ليبيا ال ميكن تكرارها ألسباب عديدة .ولكن ـ
وهذا مطلب رزان زيتونه يف املقابلة املذكورة سابقاً ـ "وجبت محاية السوريني ،جيب أن يكون هناك
بدائل جديدة ،وجيب إجياد حلول حلماية الشعب السوري ،ولتقدمي هناية اهذا النظام" .لكن احلماية
ال ميكن حتقيقها بالكالم  -وفقا لواقع األشياء  -وال بالعقوبات اليت ال هتز النظام حقا .احلماية تعين
التدخل أو إمداد من حيتاج احلماية بالوسائل اليت متكنه من محاية نفسه.
حنن نعلم أن كثريين من الناس يف سورية مرتددون إزاء االنضمام إىل الثورة ،نعم ،ألن لديهم بالفعل
خوف من املستقبل .وهناك العديد من األسباب .إذ ما كل إنسان ولد ثورياً ،هذا ما قد أدركه البري
كامو الذي وضع الثوري أمام مسؤولية كبرية" .ال تتنامى احلرية بنفس القدر الذي يتنامى وعي
اإلنسان هبا .من هذه املالحظة ميكن استخالص شيء واحد فقط :الثورة هي فعل االنسان الواعي
الذي لديه معرفة حبقوقه .ولكن ال شيء يسمح لنا بالقول إهنا فقط حلماية حقوق الفرد .بل على
وعي أكثر وأكرب اتساعاً يصبح من نصيب اجلنس البشري يف سياق
العكس من ذلك ،يبدو كأهنا ٌ
مغامراته مع ذاته ".الثورة عند لكامو تصبح "البديهية األوىل" ،وهي أساسية مثلما ميثل "التفكري"
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) (cogitoعنصراً أساسياً عند ديكارت كتجربة أساسية يف معرفة الذات" .أنا أفكر :إذاً أنا
موجود" .ويف تعديله صياغة هذه النتيجة األساسية يقول كامو"أنا أغضب ،إذاً حنن موجودون" .أي
أن االنسان يعمل يف الثورة بنفس الوقت لآلخرين ،واحتجاجة يتجاوز الفرد .لذلك حنن نفهم
تصرحيات رزان زيتونه املنقولة سابقا "هذه اجلائزة متثل جائزة جلميع السوريني ولثورهتم".
مقاومة رزان مل تبدأ مع اندالع الثورة .كانت ناشطة يف جمال الدفاع عن انتهاكات حقوق اإلنسان
قبل فرتة طويلة من بدء االحتجاج اجلماعي يف نذار (مارس)  .0277ولكن هنا بالذات ـ مع نقلة
االحتجاج من الفردي إىل اجلماعي ـ يكمن اجلوهر الغامض يف الثورة يف سورية ـ ويف البلدان العربية
األخرى ،حيث ارتفعت وقفات االحتجاج ضد الظلم .ويف هذا السياق يشار جمددا إىل أمهية وسائل
اإلعالم االجتماعية .وهذا بالطبع صحيح .لكن وسائل اإلعالم هذه ما هي إال الوسيلة اليت عربوا هبا
عن سعيهم العميق الفعال للتغلب على نظام بقى على قيد احلياة ومل يعد حيتمـل .فمن املؤكد أن
مرحلة قد انتهت فرتهتا الزمنية ،حىت ولو كانت السلطات حتاول بأي مثن إرجاع عقارب الساعة إىل
الوراء.
على عكس االنقالبات اليت حدثت يف الدول العربية يف مخسينات وستينات القرن املاضي ،واليت كان
زمام مبادرهتا من األفراد و/أو فئات حمددة ،من اجليش على وجة اخلصوص ،فإن الثورة اجلديدة هي
حركة نشأت من الشعب" .حنن الشعب!  . .هذا الشعار املعروف لدينا بصيغ خمتلفة قد وحد رجاال
ونساءً منتمني إىل فئات دينية وعرقية خمتلفة يف االحتجاج .ما الذي حيافظ على وحدهتم؟ ما الذي
ميدهم بالقوة يف وقوفهم بوجه احلكام العازمني على استخدام أشد أدوات القمع ضد الشعب؟
أجابت رزان زيتونه على هذا السؤال" :ال شك يف أن احملتجني والثورة يف هناية املطاف ستنتصر .لو مل
نكن نؤمن بأننا سنفوز ملا كنا قادرين على االستمرار يف مناهضة وحشية النظام .ومل نكن لنتحمل كل
هذه اجلرائم ضد شعبنا .أنا متأكدة من أن كل سورية وسوري يؤمن بأن الثورة ستنتصر يف النهاية".
يشعر الناس بأن التاريخ يقف إىل جانبهم .وقد توسع نضااهم من احتجاج فردي إىل قضية ختص
اجلميع.
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يف هذا املوقع أيضاً اعيد طرح السؤال :هل اعرتفنا حنن ـ وأقصد حنن اجلريان األوروبيني ـ بأمهية ما
حيدث عند جرياننا العرب؟ وكنت قد اشرت سابقاً اىل األصل املشرتك للسعي يف سبيل احلرية .ما هو
الشكل اجلديد من أشكال اللقاء بيننا وبني جرياننا الذي يتوافق مع هذا االدراك؟ التاريخ غري
مشجع .منذ أن واجهت أوروبا والشعوب العربية يف هناية القرن الثامن عشر يف مرحلة التوسع
األورويب بعضها بعضاً أخذت هذه املواجهة اسم "عبء الرجل األبيض"The white man’s (،
 )burdenأو "مهمة حتضري الشعوب" ( .)la mission civilisatriceوكانت أوروبا ما تزال
حىت إىل فرتة ما بعد احلرب العاملية األوىل ختضع الشعوب العربية لرعايتها أو انتداهبا مدعية أهنا بذلك
ستنقلها من مستوى التخلف احلضاري حنو املعايري األوروبية احلديثة .لقد حتولت سياسة الغرب إزاء
منطقة البحر األبيض املتوسط يف العقود األخرية إىل إدارة حريصة على احلفاظ على الوضع الراهن.
فكان احلفاظ على األنظمة القائمة يأخذ أولية االهتمام وليس دعم قوى التغيري الدميقراطي .كانت
أوروبا تشاهد كيف تتجاهل وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيين يف فلسطني .مثان وأربعون ساعة قبل
سقوط بن علي عرضت وزيرة اخلارجية الفرنسية عليه تقدمي "خنبة" قوات األمن الفرنسية للوقوف إىل
جانبه .لكن الشعوب اليت انتفضت يف البلدان العربية منذ السابع عشر من كانون األول (ديسمرب)
 0272مل تستأذن أوروبا ،لقد انتفضت لوحدها دون اوروبا .ولو اهنا طلبت مساعدة اوروبا فمن
األرجح أن طلبها كان سريفض .إن على أوروبا أن تعمل على استعادة مصداقيتها ،واخلطوة ااهامة
األوىل يف هذا االجتاه هي إعادة تعريف نقاط اللقاء بيننا .هل سيقامر الغرب هبذه الفرصة يف سورية
وخيسرها مثلما خسرها وما يزال يف فلسطني؟
على أي حال فإن النزاع األخري يف غزة يغذي بقوة الشك يف عزم االحتاد األورويب ـ مع التغيريات يف
اجملتمعات العربية ـ على جتديد العالقات مع جريانه على أساس من املصداقية .ويكاد يكون غري ذي
صلة باملوضوع تقريباً من ذا الذي بدأ باطالق النار والقتل يف األيام األخرية .وغين عن القول أن لدى
كل دولة إمكانية الدفاع عن نفسها اذا تعرضت اهجوم .ولكن إذا كان الساسة حيددون بشكل قاطع
أن إسرائيل لديها "كل احلق يف الدفاع عن نفسها ،فإن عليهم يف هذه احلالة التحقق يف نفس
الوقت وبنفس القدر من الرتكيز من أن على اسرائيل االلتزام باحرتام قواعد القانون الدويل والقوانني
االنسانية .فعلى مدى السنني مل حيصل أي تقدم يذكر ،بل تعاظمت ممارسات االحتالل ومصادرة
أراضي الشعب الفلسطيين وامتهان كرامتهم بشكل ممنهج من قبل املستوطنني ،الذين قامت احلكومة
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احلالية يف اسرائيل حبمايتهم ودعمهم .ومرة أخرى عاودت أوروبا غض نظرها .لكن العنف يولد العن،
وكان اليأس وامتهان الكرامة األرض اخلصبة النتفاضة الشباب العريب من املغرب واليمن والبحرين كما
أرض خصبة للعنف من جانب الفلسطينيني ضد قوة
يف سورية أيضا .اليأس وامتهان الكرامة مها أيضاً ٌ
احرتامها للحق قليل  -أو فلنقل انتقائي – متاماً مثل احرتام احلكام العرب املستبدين له .وقد سبق
أن أشار فريدريش شيلر يف مقدمة كتابه "تاريخ سقوط هولندا املتحدة من احلكم االسباين" (تاريخ
سقوط األراضي الواطئة من االحتالل اإلسباين) إىل وجود عالقة وطيده ما بني الكفاح للتحرر من
القمع االستبدادي والكفاح للتحرر من قيود االحتالل العنفي من قبل قوة أجنبية وملحوظته تصلح
لكل زمان" :إن املواطن اليائس  ،الذي ترتك له حرية االختيار بني خيارين للموت  ،خيتار املوت
النبيل يف ساحة الوغى (املعارك) .شعب ثري مرفه حيب السالم ،لكنه سيحارب عندما يعمه الفقر.
االن مل يعد يرتعد من أجل حياة أصبحت تفتقد لكل ما كان يستحق الرغبة فيها.
جائزة ابن رشد نقدمها لرزان زيتونه .هل نفعل ذلك -كما يف حال الكثري من اجلوائز السياسية -
كي نعاود التأكيد ألنفسنا على القيم املقدسة على وجه اخلصوص ؟ إذا كان للجائزة أي معىن ،فهذا
مرهون عندما تكون مقرونة بفعل وليس مبجرد كلمة .أي عندما نلتزم بسلوكنا بروحية اجلائزة .فعندما
نكرم رزان زيتونة جيب علينا ان نسعى لنكون حنن ايضاً مثل رزان زيتونه .ال ميكننا الوقوف جانباً أمام
سعي الشعب السوري القتالع االستبداد والتخلص من حكم غري شرعي أو أمام نضال الشعب
الفلسطيين إلهناء االحتالل الغري شرعي.
كيف ميكن الوروبا أن تستعيد مصداقيتها؟ اجلواب هو :جيب علينا أن نغري النظرة .املطلوب نظرة
شاملة وجامعة ،وهذا يعين أننا حباجة إىل االعرتاف بأن مستقبل اجملتمعات العربية وجرياهنم يف الشرق
األوسط هو جزء من مستقبل أوروبا .فوضع أوروبا يف النظام الدويل للقرن الواحد والعشرين سوف
يعتمد إىل حد كبري على نوعية العالقات مع النظم اجلديدة ،اليت تنشأ يف العامل العريب مبا فيها
فلسطني .لكننا قدمنا لفرتة طويلة تصوراً إقصائياً :كانت الشعوب العربية دوماً مبثابة اآلخرين .وقد
تأثر تفاعلنا هبم هبواجسنا :اخلوف من عدم االستقرار ،ااهجرة غري االعتيادية ،والتطرف اإلسالمي
العنفي ،واملقاومة املسلحة ضد دولة إسرائيل .فبقي حل القضية الفلسطينية معلقاً .أما النظرة اجلديدة
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السياسيني ،وهؤالء هم الشعب .طالت الفرتة اليت حافظنا فيها على العالقات مع أولئك الذين ادعوا
ألنفسهم الشرعية دون مراعاة شعوهبم أو ضدها.
وفيما يتعلق باملستقبل القريب يف سورية فإن كل شيء مرهون بأن يصل قريباً حكم النظام إىل هنايته.
كل يوم اضايف مير على حكمه سوف لن يزيد عدد الوفيات فحسب ،بل سيعمق االنشقاقات
والكراهية بني السوريني .الشعب يف سورية حباجة إىل نشوء نفاق نظام جديد يتناسب مع تطلعاته.
جيب أن يرتافق نشوء هذا النظام مع املصاحلة .فلنأخذ اقتباساً نخر من الشاعر فريدريش شيللر وما
احملق  /وليستغن عن الثأر من أجل اجلماعة!  /فإن
قاله يف "فيلهلم ت ّل" ":ليكبح كل فرد غضبه ّ
السرقة حبق الصاحل العام إمنا يرتكبها  /من خيدم نفسه يف مصلحة خاصة"  -واملصاحلة شرط ال غىن
عنه من أجل حتقيق بداية جديدة".
أملنا يف هذه الليلة أن حيدد الناس يف سورية أن تكون لـ "اجلماعة" و"الصاحل العام" األولية على
"مصاحلم اخلاصة" .هذه األمور جتتمع يف شخص مثل رزان زيتونة اليت نكرمها هنا الليلة .فقد كرست
حياهتا على مدى سنوات عديدة "للصاحل العام" ومن أجل احلق يف الكرامة اإلنسانية واحلرية،
وجعلتها أوىل من مصلحتها اخلاصة .مل تتمكن هذه الليلة من احلضور معنا ،ألن عليها أن تتخفى
بسبب نضااها من أجل الصاحل العام .وعندما تظهر من جديد – ومعها كل اولئك الذين كان عليهم
التخفي – فهذا سيكون عالمة بأن حقبة جديدة يف سوريا قد بدأت وعالمة على أن مستقبلنا
يستند ايضاً على نفس القيم االساسية الغري قابلة للفصل واليت حنن كلنا دون استثناء ملتزمون
باحملافظة على صالحيتها.
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