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يُحكى أن خالدًا بن الوليد شكَّ في ردّة جماعٍة عن اإلسالم؛ فأسرهم لينظر في أمرهم، وكانت ليلةً باردةً؛ فأمر خالد 

م يُرد خالدٌ إال مناديًا فنادى: "أدفئوا أسراكم"، وهي في لغة الكنانة القتل؛ فظن القوم أنه أراد القتل؛ فقتلوهم، ول

الدفء. هذا هو التأويل الكارثي: هو تأويٌل يركن إلى مخزونات الفاهم في لحظة الفهم فحسب، من دون التفكير في 

الفاعل ومخزوناته ودوافعه وحوافزه ولغته؛ فيفهم الُمؤوُل األموَر كلَّها بصورةٍ تلقائيٍة متكّررة واعتيادية )بالنسبة 

ل نفسه عبء التفكير في حوامل اآلخر الفاعل ودوافعه إليه( تحيل على ذاته وحم والتها فحسب، من دون أن يُحّمِّ

والحوار معه للتحقّق منها. أن نؤول فعاًل ما يعني أن تتدخل منظومتنا الذهنية في فهم هذا الفعل، وهي حتًما منظومةٌ 

ود إال في صورة وهم. وأن نؤول بصورة غير متطابقٍة مع منظومة الفاعل الذهنية؛ فهذه المطابقة غير ممكنةِّ الوج

كارثية يعني أن نفترض أن هذه المطابقة دائمة الوجود في الواقع: أي أن نستند إلى حموالتنا الذاتية في الفهم فحسب، 

وأن نعفي أنفسنا من فعل التفكير الذي يُقلِّّب المسائل على أكثر من مستوى معرفي وقيمي، وينظر إلى نسبية المعرفة 

 .ائق بوصفها ركيزةً مهمةً من ركائز الفهم والتفسيروالحق

 

يمكن اآلن، بعد أن ضبطت السطور السابقة بإيجاٍز ما نعني بـ "التأويل الكارثي"، أن نميِّّز بين الثورة السورية 

 آلتي: بوصفها فعاًل اجتماعًيا والثورة بوصفها تأوياًل لهذا الفعل االجتماعي من غير الفاعلين به. ونناقش الطرح ا

 

ر مع الزمان وانفتح على اآلخر،  الثورة فعٌل اجتماعي قام به فاعٌل يمكن أن نسميه "السوري الجديد" الذي تطوَّ

السابق في "العربي الجديد" ذهنية ما  مقالهوامتلك ذهنيةً جديدةً في التفكير تُحفُِّّزه على الحرية، )سّماها الكاتب في 

واصٍل معاصرة، (. وتكّون هذا الفاعل من أفراٍد سوريين، غالبيتهم من الشباب الذي يمتلك أدوات ت1122بعد 

وطريقة تفكير وتحليل أكثَر انفتاًحا على الحياة. هو الشباب الذي نجا من "سرير األسد" الذي نصبه مثل "سرير 

ر الطويل"، حتى صار كل الذين  بروكروستوس"، وأجبر معظم السوريين على النوم عليه، فـ "َمطَّ القصير وقصَّ

ن معارضيه بطبيعة الحال. وما إن بدأت الثورة بوصفها فعاًل ناموا على السرير على شاكلة صاحبه، ومنهم م

اجتماعيًا، حتى اندفعت إلى فهمها بصورةٍ كارثيٍة خمُس مجموعاٍت من المؤولين، كان لكٍل منها تأويلها الخاُص بها؛ 

 :فأنتجت خمسة تأويالٍت كارثيةٍ 

 

ن الثورة السورية تأثرت بالثورات في تونس أواًل، التأويل األسطوري أو تأويل المعارضة الكالسيكية: صحيٌح أ

ومصر وامتداداتها في باقي المنطقة، ولكنها بالمعنى المفهومي شأٌن سوري داخلي محض، يستمد مقومات فهمه 

العقالنية جميعها من فهم بنية المجتمع والسياسية السوريين، وبنية الحراك الجديد، ومتغيرات العمل السياسي 
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يعني ذلك أن االستناد الكامل إلى التصورات الخارجية،  .مة الحاكمة وآليات قراراتها الداخليةالسوري، وبنية الطغ

مثل تجربة ليبيا للتمهيد لتدخل خارجي، أو تجربة العراق لوضع "ال" للتدخل الخارجي، وإلى ما هنالك من تأويالت 

مِّ المعارضة غير العقالني الذي يستند إلى تستند إلى الخارج الدولي واإلقليمي، ليس إال واحدًا من انعكاسات فه

أساطير وأوهام في رؤوس أصحابها فحسب، تؤدّي إلى تأويل أسطوري للثورة. لم تكن األحزاب والتجمعات 

والمنتديات التي تشكل بمجملها المعارضة الكالسيكية فاعاًل في هذه الثورة، ولم ترتقِّ يوًما إلى مستوى الفعل، ألنها 

الالزم لفهم اآلليات والديناميات الجديدة التي اشتغلت فيها الثورة، ولم تقترب وتتعلم من الشباب الذي لم تبذل الجهد 

يمتلك الثورة، ويمتلك نمط تفكيرها الذي ينتمي إلى المستقبل ويعمل بداللته، والذي ال يعيش هوويًا في الماضي. مع 

ة فحسب، بل خطأ الثورة الكارثي أيًضا، ألنها أوكلت ذلك، ال يبدو انتشار هذا التأويل األسطوري خطأ المعارض

المهّمة السياسية في الثورة إلى المعارضة الكالسيكية؛ فنحن ندرك اآلن أن هذا التفكير، وإن كان منطقيًا، لكنه لم 

إلى يكن علميًا، ولذلك لم يكن صحيًحا. إذا آمنت أن السحَر هو سبب األمراض كلها ومرضت؛ فمن المنطقي أن تلجأ 

العّرافة، ولكن هذا منطق أسطوري، يعني غير علمي، وإذا آمنت أن األمراض هي اضطرابات فيزيولوجية 

وباثولوجية ومرضت؛ فمن المنطقي أن تذهب إلى الطبيب، وهذا منطقي وعلمي. وخطأ الثورة أنها آمنت 

 .ابالمعارضة؛ فكانت تفّكر بصورة منطقية ولكن غير علمية؛ وكان هذا خًطأ كارثيً 

 

 

ثانًيا، التأويل الغائي أو التأويل اإلسالمي للثورة: يوجد عقٌل ال يرى الدنيا إال مع اإلسالم أو ضد اإلسالم، وال يتّسع 

فهمه لمكاٍن ليس له صله باإلسالم، أو لشأٍن من شؤون الدنيا التي "نحن أدرى بها" بتعبيرات الحديث الشريف، وال 

والمواقف والبشر التي ليست مع اإلسالم وليست ضده: هي غير معنية بذلك، يتسع فهمه أيًضا لكثير الحركات 

وتعالج موضوعات منفصلة وحيادية إزاء موضوع اإلسالم واألديان، ومنها الثورة السورية؛ فهي في أصلها فعٌل 

ولى دينية أهمها غير متصٍل وغير معني باإلسالم ال سلبًا وال إيجابًا. ويوجد نمطُ التفكير هذا عند جماعتين: األ

اإلخوان المسلمون والسلفيون وتصنّف نفسها "إسالمية"، والثانية للمفارقة جماعةٌ تعرف نفسها بعدائها لإلسالم 

وتصنف نفسها "علمانية"، ومنها بعُض الذين يروَن هويتهم في مصطلح األقليات الدينية، أو في مصطلح العلمانية 

 .الثانية ليست علمانية، على الرغم من إصرار كليهما على التسمياتفحسب. ليست الجماعة األولى إسالمية و

أّولت الجماعة األولى الثورةَ بوصفها فعاًل غاياته إسالمية، فلم تخرج هذه القوى في ذلك عن عاداتها في الفهم 

لت الجماعة الثانية الثورة التأويل نفسه، ولكن تأويل ها لم يكن رغبويًا يستخدم الرغبوي الذي ال يقيم وزنًا للواقع. وأوَّ

لالقتراب من الثورة مثل اإلسالميين، لكن كان هوويًا خائفًا يُستخدم لالبتعاد من الثورة ثم االقتراب من النظام. وفي 

 .النهاية، خسر االثنان أخالقًيا ووطنيًا، وخسرت الثورة وسورية كارثيًا

 

 

ورة: ليس شرًطا أن تنتمي إلى الدين وتؤمن باهلل، لكي تفكر ثالثًا، تأويل معياري إيماني أو التأويل النخبوي للث

بطريقٍة إيمانية، وليس شرًطا أن تنتمي إلى قبيلٍة لتفّكر بصورةٍ عصبية. بل كشفت الثورة أن النخب السورية التي 

ًكا، وهي هي بصورة أو بأخرى مجموعةٌ مثل الطائفة أو القبيلة، ولكن روابطها أقّل تماس 1122تنتمي إلى ما قبل 

عصبيةٌ ركيكةٌ مقارنةٌ بالطائفة والقبيلة. ولكن لها بنية التفكير ذاتها: تفّكر بصورة عصبية وإيمانية مطلقة ويقينية، 

ولها مقدّسات مثل المقدّسات الدينية، اكتملت في مرحلة ما من تاريخها؛ فال تتعّرض للنقد أو المراجعة. وفي الوقت 

ون الثورة بوصفها فعاًل غائيًا غاياته إسالمية؛ كانت النخبة المثقفة أَولته بوصفه فعاًل الذي كان اإلسالميون فيه يؤول

معياريًا، يتّخذ من معايريها المسبقة الصنع أنموذًجا للصح والخطأ. مشكلة هذا النوع من التأويالت أنه ال يرى الثورة 

حين أن الثورة فعل عابٌر للقيم المقولبة، وهي محاولة  صالحة، إال إذا اتّبعت معياًرا واحدًا سائغًا في تقويماتها، في

تاريخية إلبداع قيٍم أكثر عصرية وأكثر حرية، إضافةً إلى معرفتنا اليوم بأن معايير النخب المقولبة جميعها قد 

ورة هذا النوع من التأويل كارثي ألنه يعرقل التطور القِّيمي الذي تحاول الث .2011سقطت في امتحان األحقية منذ 

. وحتى حينه، يظل مفهوم النخبة 1122ابتكاره، وألنه يقف ضده بصورة إيمانية. نحن لم نستكمل بناء أي نخبة بعد 

 .وينتج تأويالت غير مالئمة للثورة في أكثر التقديرات تفاؤاًل  1122مفهوًما ينتمي إلى ما قبل 

 

 

سرحية درامية، ينبغي أن يؤدوا فيها دور البطل على رابعًا، تأويل درامي نفساني: وجد أصحاب هذا التأويل الثورة م

الخشبة. وفي الحقيقة، يبدو ألسباب نفسانية تحيل على عقٍد وأمراض أن هؤالء لم يميزوا بين الحقيقة والتمثيل. 

من واعتقدوا بصورةٍ راسخة أن مشاهدهم التمثيلية في الثورة فيها متعةٌ لآلخرين، وتعود عليهم بالشهرة والنجومية. و

هؤالء من صدَّق تمثيله، وال يزال مقتنعًا بأنه بطٌل حقيقي، ومنهم من ال يزال يؤدّي أدواًرا مختلفة ومتغيرة 

ومتناقضة، من دون الشعور بأي مشكلة؛ فهو ال يتصّور المسائل حقيقية، ويبدو أنه مريض إلى درجة ال يفهم أن هذا 

هي بانتهاء مقابلة تلفزيونية أو مشهد تصويري. ال يزال بعض الموت الذي نراه حقيقي، وأن بكاء األمهات ال ينت

 .هؤالء يقدّم نفسه حكيًما وسياسيًا بارًعا وبطاًل وحيدًا، والكارثة الكبرى أن بعًضا منهم له أتباع



خامًسا، تأويل ممنهج أو تأويل الطغمة الحاكمة: هذا هو التأويل الكارثي الوحيد الذي يدرك أصحابه من المجرمين 

نه كارثي، والذي يسعى إلى الكارثة بصورة ممنهجة، وتخدمه التأويالت الكارثية األربعة السابقة من حيث ال أ

 .1122تدري، وتشترك معه في االنتماء إلى ذهنية ما قبل 

 

 

كثر ، ويقارب المسائل بداللة المستقبل، يفسح المجال أ1122وختاًما، نقول إن غياب تأويل عقالني للثورة يُفكر بعد 

للتأويالت الكارثية؛ فيطيل الكارثة كل يوٍم أكثر. وهذا الغياب بحد ذاته كارثي، ينبغي التعامل معه والوقوف في وجه 

التأويالت الكارثية كلها. واألكيد أن التأويالت األربعة األولى جميعها ال تنتمي إلى الثورة، ألن نمط تفكيرها ينتمي 

كمة ليست عدًوا سياسيًا للثورة، لكنها عدو تأويلي له ذهنية قاطع طريق إجرامية ؛ وأن الطغمة الحا1122إلى ما قبل 

 .ال تمّت للسياسة بصلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1122سورية: سبعة معاٍن للتفكير بعد  
 

 

ويعني، في الوقت  .ى معنىيعني التفكير حواًرا مع الذات إلنتاج معنى، وإثارةَ تساؤالٍت وابتكاَر طرائق تؤدّي إل

نفسه، إنتاَج وعي وضمير؛ فالتفكير فعٌل مزدوٌج مرتبطٌ بالزمان: فهٌم أفضُل للموضوعات، وتأهيٌل أكثر للذات. 

يؤدّي التأهيل إلى فهٍم أدّق وأعمق، ويؤدّي الفهم الدقيق إلى تأهيٍل أكثر، وهكذا تستمر العملية ما دام التفكير مستمًرا. 

 .الذات المستمر هذا إلى الوعي الذي يتطابق دالليًا مع الضمير؛ فيصير التفكير إنتاًجا مستمًرا للضميرويؤدّي تأهيل 

وللتفكير بعدٌ ثالٌث هو الزمان، فلكل زماٍن موضوعاته وأدواته ونمطٌ لمنهجياته وأولوياته، وله نطاُق تفكيٍر مركزي 

 طه )بارادايماته(، وليسخاص به، ونطاقاٌت ثانوية في محيطيه. ولكل زماٍن أنما

إال تغيًرا في الزمان يستتبع تغيًرا في مناويل التفكير على مستوى اختيار  (paradigm shift) التحول النمطي 

هي  1122موضوعات التفكير ومشكالته: كيفية طرحها، وكيفية حلها. وبموجب ذلك، يمكن أن نقول إن لحظة 

رحت مشكالت غياب الحرية والكرامة والعدالة، بوصفها أولويات الحياة، لحظة التحّول النمطي إلى العمومي التي ط

وأرادت حلها بإسقاط العقبة األولى التي تحول دون ذلك، وهي النظام الحاكم، فدخلت إلى أهدافها من باب الحراك 

ا جديدًا في التفكير؛ العمومي. أي إن الثورة وضعت فكرة الحياة الحّرة التي تمّر بالعمومية الوطنية، نطاقًا مركزيً 

زمانًا سوريًا جديدًا يُجب ما قبله. والثورة، بهذا المعنى، كانت ثورةً على ذهنية ومنظومة  2011فصار ما بعد 

، وتضم النظام والمعارضة وكثيَر األنماط االجتماعية والسياسية 1122متكاملة، يمكن تسميتها ذهنية ما قبل 

 ؟1122التقليدية؛ فما معنى أن نفكر بعد 

 

يعني أن نفّكر عموميًا، أي أن نفّكر في الضوء دائًما، بصورةٍ عالنية وواضحة وجريئة  1122أواًل: أن نفكر بعد 

؛ فالشرطة السّرية، والُمخبر األمني، 1122وشجاعة. وكل تفكيٍر سّري أو باطني هو تفكيٌر ينتمي إلى ما قبل 

؛ 1122والمنشورات السرية، كلها أفكار تنتمي إلى سياسة ما قبل  واألقبية، والتلون، و"الحربقة"، واللف والدوران،

وأيًضا الطقوس الدينية السرية، والمذاهب الباطنية، والتقية، والجماعات المتكّورة على ذاتها، وفكرة القومية، 

عمومي وال .، إلى زمان ما قبل العمومي السوري1122والمظلومية، كلها ممارسات اجتماعية تنتمي إلى ما قبل 

السوري لصيق بالعالنية، والعدالة، والمساواة، وجبر الضرر وتعويضه، والتوزيع العادل للثروة، واالجتماع السلمي 

وفي الضوء فحسب، يكون التفكير عموميًا، وفعاًل وطنيًا أصيال. وكل تفكيٍر في  .الذي يستند إلى أسٍس مدينية

فوق وطنية )مثل األمة العربية، واألمة اإلسالمية، واألممية  السياسة، وفي االجتماع السياسي، يستند إلى أسس

البروليتارية(، أو تحت وطنية )مثل المذهبية، القبلية، الطائفية، العشائرية، المناطقية(، هو تفكيٌر لم يعبر به الزمن 

اريخ البعيد قبلها بعقوٍد ، وظل قابعًا في ما قبلها في أحسن األحوال، إن لم يكن ثاويًا في أعماق الت1122إلى ما بعد 

وقرون. والثورة السورية، بهذا المعنى، نعمةٌ كبيرةٌ وفضٌل من الشعب لمن كان قبلها من الموجودين حيويًا من دون 

أن يعيش، ألنها أعادت إلى هؤالء كلهم الزماَن المسلوب من تفكيرهم ومن وجودهم، وأعادتهم إلى الزمان؛ فاإلنسان 

، 2011ده يحيا ويموت من دون أن يعيش. لذلك من يقول "كنا عايشين" يتّوهم ويفكر قبل يعيش في زماٍن، إن فق

 .ليصير كائنًا زمانًيا مؤهاًل للعيش، وغير مكتٍف بالبيولوجيا 1122ومن يقول "بدنا نعيش" عليه أن يعبر إلى ما بعد 

 

 

رنا بشعور داخلي باستحقاق االحترام يترجم إلى يعني أن نفّكر بكرامة، أي أن يترافق تفكي 2011 ثانًيا: أن نفّكر بعد 

احترامِّ اآلخر والتواصل معه واالعتراف به وبأفكاره وبحقه في الوجود والتعبير. الثقة والهدوء والراحة في 

العمومي مؤشراٌت لوجود هذا الشعور بالكرامة. أما الخوف من االنفتاح والهروب من العمومي، والمرور به سريعًا 

ى التكّور على الذات في دائرة الراحة الجزئية الخاصة، فهي مؤّشرات على نقص هذا الشعور. ويكثر في للعودة إل

الغالب الحديث عن نظرية الكرامة عند نقصها على مستوى العمل والسلوك، الذي ينتج بدروه عن نقٍص في الشعور 

لكرامة هذا يتشكل على قاعدة أخالقية تشاركية، بأن قناعاتنا )في الوقت الذي نعيشه( تستحق حقًا االحترام. ومعنى ا

تنتمي إلى فضاء عمومي سوري، بقدر ما يمدّنا بالشعور باألمان، واالنتماء، بقدر ما يمدّنا بالشعور بالمشاركة في 

المفهومات الكفيلة بأن يشعر المرء السلطة، والسيادة، والسيطرة، والحصانة تجاه السلطة، والفخر، وغيرها من 

بكرامته ويعتز، ويهدأ هذا الجزء من شخصيته، فيجد ما يكفي من القدرة للتركيز في الجماليات وطرق الرفاه 

 .، سواء كان من النظام أو المعارضة أو أيًا يكن1122والسعادة. كل من ليس لديه كرامة ال يزال يفكر قبل 

 

نه بوصفنا أفرادًا   1122 ثالثًا: أن نفكر بعد يعني أن نفّكر بعزة وأنفة، نستمدّها من مفهوم الشعب الواحد الذي نكّوِّ

يتشاركون مشروَع بناء دولة وطنية سورية عمومية، ومن عضويتنا الطوعية الحرة في جماعاٍت ثقافيٍة واجتماعية 

ختارها بحريٍة كما نشاء. يعني في مجتمع مدني واسع، ومن انتماءاٍت كثيرة أخرى على مستوى الحيز الشخصي، ن



هذا، بصورةٍ أخرى، أننا نفكر باالستناد إلى مبدأ المغايرة والمواطنوية التي بموجبها نحافظ على كل انتماء خاص 

من طريق االنتماء العمومي، أي من طريق االعتراف بحق اآلخر باالنتماء المغاير ودعم حقه في اختياره، وفي 

جماعاتنا المدينية الحّرة، وبمشروع الجماعة السياسية الموحدة التي تشكل دولٍة وطنية الوقت نفسه، أن نستقوي ب

 .تنتج منظومةً قانونية، على كل قوةٍ جبريٍة وعصبيٍة تحد من حريتنا الفردية

 

 

وفهمه، فالخطابات وسيلةُ  (discourse) يعني تدريبًا مستمًرا على تكوين الخطاب   2011رابعًا: التفكير بعد 

يعني أن نبني للذات صورةً بالخطاب، ونطّورها بالخطاب الذي  1122التواصل في الفضاء العمومي، وأن نفكر بعد 

يتالءم مع روح الذات الوطنية وجوهرها، وهو خطاب الحياة والحب والسلم واالندماج الوطني، وكل تفكيٍر غير 

ا مضمونا ومشروعا( وليس مثل الخطاب شيء )إال الدفاع عن النفس بوصفه حق 1122سلمي ينتمي إلى ما قبل 

 .يحدّد التخوم بين السلمية واإلذعان

 

 

يعني أن نفّكر بحرية، أي أن نتحّرر من القصور ونؤهل أنفسنا للفهم والعمل من دون    2011خامًسا: أن نفّكر بعد 

درة على تمييز مشكالتنا؛ فنحن وصاية أحد، أي أن نؤهل أنفسنا لحل مشكالتنا. واألهم قبل ذلك أن نؤهل أنفسنا للق

بصورةٍ أولية مطالبون بحّل المشكالت التي نمتلكها فحسب، لذلك نحن مطالبون بتأهيل أنفسنا لتحديد المشكالت التي 

نمتلك، فال نكون مجبرين على التعامل والتفكير في مشكالٍت ليست لنا في زماٍن ال يمنحنا ترف تبذير الوقت. وهذا 

ل، إنهاء حالة القصور الناتجة عن اإلمعية، والفكر العصبوي الذي يلغي التفكير لصالح التبعية يعني أمرين: األو

التي من شأنها أن تشغل التفكير في مشكالٍت ال نمتلكها، مثل المشكالت التي يثيرها نظام القبيلة، والطائفة، والحزب 

تكن ماهيتها. واحدة من أكثر صور هذا القصور خطورةً األيديولوجي، والجماعات المغلقة اللغوية أو الدينية، أو أيًا 

تتمثل في الناتج من التبعية لـ "النخبة"، ومن وصايتها واحتكارها حل المشكالت؛ وكأن النخبة السياسية من شدّة 

نمطيتها صارت مذهبًا عصبويًا متصلبًا ال يستوي التفكير به من دون أن يتحّرر من طقوسها ومنهجياتها. الثاني، 

تمييز ملكية مشكالتنا ومعالجة ما نملكه، فعلى سبيل المثال، ليس لمشكلة "الوحدة العربية" أولوية عمومية ألنها 

ليست ملكنا، وكذلك األممية البروليتارية، أو تشريعات لحقوق المثليين؛ فنحن لم نمتلك هذه النوعية من المشكالت 

تنا الوطنية. كذلك األمر مع مشكالت الحيز الخاص، فصناعة بعد، ولن نمتلكها قبل ابتكار الحل الكامل لمشكال

غ تحويله إلى  العمومي وتمكينه مشكلة نمتلكها، ولكن هذا ال يعني الهجوم على الخصوصي، وال يمّر منه، وال يُسّوِّ

 .مشكلة عمومية، ألن المشكالت الخصوصية ملٌك ألصحابها وليست ملًكا لنا جميعًا

 

 

يعني أن نعي أن الحقيقة لم تكتمل بعد، وسواء كانت إرادة الحقيقة ُمشكاًل عموميًا    2011سادًسا: أن نفكر بعد 

وفي الوقت نفسه نعتقد أن الحقيقة تكونت  1122بالمطلق أم لم تكن، فإنها دائًما لم تكتمل بعد، وال يمكن أن نفكر بعد 

لعمق نسٌف لحقائق زائفة وإحالتها إلى الوهم، مثل دفعةً واحدة في مرحلٍة ما من التاريخ وانتهى األمر. والثورة في ا

 .الرعوية، وفكر الطاعة، واألب القائد، والحزب التاريخي وغيرها

 

 

يعني أن ننسف فكرة البطولة، فالبطل والبطولة ينتميان إلى زمان ما قبل العمومي.    2011سابعًا: أن نفّكر بعد 

 ". يل ألمٍة تحتاج إلى بطلوبتعبيرات بريخت في مسرحية "حياة غاليلو": "و

 

 

)مع أن الفرق بينهما  1122وأخيًرا، ليس الصراع في سورية بين نظاٍم ومعارضة، ألن كليهما ال يزال يفكر قبل 

في  1122شاسع في المعنى األخالقي(، وليس بين شعبٍ ونظام سياسي؛ ألن الشعب مفهوم ينتمي إلى ما بعد 

. ولكن جوهر الصراع السوري بين فكٍر ينتمي إلى عصابة بلطجيةياسيًا بل سورية، وألن النظام في سورية ليس س

يريد قبيلة وتبعية، وآخر ينتمي إلى ما بعدها يريد شعبًا وحرية. والثورة السورية هي ثورة على   1122ما قبل 

 تنتمي إليها وال كلها. وإنها لسخرية فاحشة أن تُمثل هذه الثورة بمعارضة سياسية وعسكرية ال 1122ذهنية ما قبل 

 .إلى زمنها، لكن تنتمي إلى زماٍن قامت الثورة لهدم مفهوماته البالية، ومنها المفهومات الناظمة لعمل المعارضة

 

 

 

 

 



 المسألة السورية وتأسيس الحل النهائي
 

 
 

ابتكار حلول ناجعة  تتغيّر طرائق حلول المشكالت بتغير طرائق فهمنا هذه المشكالت. لذلك يمكن القول إن التقدّم في

للمشكلة السورية مرتبط بفهٍم أدق لجوهر هذه المشكلة، ومن ثم بتصوٍر جديد لها، ولحلولها بطبيعة الحال: أي إنه 

مرتبطٌ بفهٍم ومفهومية معاصرْين، يؤديان إلى تغيير مقارباتنا لجوهر المشكلة وممكنات الحل. والفهم الذي نقصده 

وطرائق العمل والتنظيم، مع أنه مهم، بل على مستوى إعادة فهم جوهر الصراع  ليس على مستوى آليات السياسة

وطبيعة المشكلة السياسية، ألن غياب فهٍم دقيق على هذا المستوى يؤدّي إلى غياب األهلية الالزمة للحل. وتطرح 

تي قامت الثورة ضدها، هذه المقالة، في هذا السياق، أن المقابلة الجوهرية ليست بين منظومة الطغمة الحاكمة ال

ومعارضة سياسية أو عسكرية ساندت الثورة، بل بين منظومٍة قبليٍة عصبيٍة أيديولوجيٍة يتحكم فيها نمط تفكير ينتمي 

. 1122، وتضم النظام والمعارضة معًا، ونمط مديني يحكمه تفكير عصري ينتمي إلى ما بعد الـ 1122إلى ما قبل 

ئية )نظام، معارضة(، ونطرح زيفها بوصفها تفكيًرا غير واقعي، لم ينظر إلى وهنا نحن نتحدّى صالحية الثنا

مفاعيل الزمن المتسارعة. وتصير المعارضة، من هذا المنظور، أقرب إلى النظام منها إلى الثورة، مع أن الفرق 

مساواتها أخالقيًا األخالقي شاسٌع بين االثنين، فمهما تحفّظ المرء على أداء المعارضة وماهيتها، لن يصل إلى 

بالطغمة الحاكمة التي تجاوزت سفالتها أكثَر خياالتنا بشاعةً وتشاؤما؛ ففي التصنيف األخالقي، ومن دون شك، ال 

يمكن جمع االثنين، ولكن في التصنيف السياسي الذي ينظر إلى األمور من جوهرها ينتمي االثنان إلى ما قبل الـ 

 ...لسوري، وإلى زمان ما قبل العمومي ا1122

 

 

 :ولكي نعرف أكثر بعض ما يعنيه ذلك، نحكي الحكاية السورية من بدايتها بطريقة ثانية كاآلتي

 

 

تنامى إحساس السوري بحاجته إلى إعادة ملكية وطنه )سورية لينا وما هي لبيت األسد(، واسترداد كرامته )الشعب 

هو باب "العمومي"، والعمومي غير العام، وهو ليس  السوري ما بينذّل(. ولتلبية هذه الحاجة، دخل من باٍب جديد

رفًضا لخصخصة الوطن التي فرضها النظام فحسب، وليس تكوين رأي عام فحسب، بل يتعدّى العمومي ذلك كله 

إلى مجموعة النقاشات العلنية والمفتوحة والحّرة، والتي تعترف بكل فرٍد وبكل ثقافٍة وبكل جماعة، وال تلغي أو 

وعالنية هذه النقاشات هي بالتحديد ما يكسبها صفة العمومية. وتخلق العمومية فضاًء غير منتٍه يتسع تقصي أحدا. 

. وال 1122للجميع، اسمه "الفضاء العمومي". وبهذا المعنى، صار الشعب السوري كله مؤهاًل للعمومي مع ثورة 

ل يتواصلون بالخطابات. والخطاب، بهذا يتواصل البشر في الفضاء العمومي بالكالم أو بالحديث أو باألخبار، ب

المعنى، جزٌء من التصور البنائي للمجتمع السوري، وهو وحداٌت تواصليةٌ مضمنة في الممارسات االجتماعية 

ن الثورة أيًضا، والخطاب بالضرورة أحال الثورة  والثقافية والسياسية. وكما كّونت الثورة خطابا، فإن الخطاب كوَّ

بما فيه من فعٍل في األفعال، فهو أداةٌ من أدوات السلطة، يبني سلطةً ويلغي أخرى، وهو سلطةٌ  على مفهوم السلطة،

النموذج( السياسي السوري خطابًا غير خطاب النظام، وأيًضا )بذاته. هكذا نقول إن الثورة أضافت إلى الباراديغم 

قوم على تسخيٍف ممنهج للحياة، ويتسم خطاٌب أوحد، ي 1122غيَّرت في خطاب النظام؛ فبعد أن كان لدينا قبل 



بالشعبوية والتوليتارية، حاولت مواجهتَه معارضةٌ هزيلةٌ بعقل توصيفي حالم، لم يصنع خطابًا ناجًزا، وظل حبيس 

خطابان: خطاب النظام  1122حدود "حيٍز نخبوي" لم ينطلق إلى العمومي، أو لم يتمكّن من ذلك؛ صار لدينا بعد الـ 

أو ضدي" و"أنا أو ال شيء"، وخطاب الثورة التي أدخلت العمومية إلى السياسة السورية  الذي صار "معي

الباطنية؛ فتغير الخطاب الذي يقاوم النظام من عقلية المعارضة النخبوية الضيقة الضعيفة إلى الذهنية العمومية 

محدودة، مثل المنتديات وبيوت المفتوحة، القوية التي يشارك فيها الكل. وتغير مكان الخطاب من أماكن مغلقة 

المعارضين، إلى مكان مفتوح في الشوارع والساحات. ولم تتمّكن المعارضة السياسة التقليدية من التقاط هذا التغيير 

ومواكبته، وتطوير نفسها بموجبه، لكنها ظلت نخبةً متعالية. ولذلك يمكن أن نقول اليوم إن مضمون خطاب الثورة 

للنظام والمعارضة معًا، ألنه صار مضمونًا مفيدًا يستند إلى فكرةٍ جوهُرها أن السوري أصبح  في العمق كان نقيًضا

رة بعد أن كان موضوع تفكيٍر ُمفكًَّرا فيه من نظاٍم سلطاني مجرم أو من معارضٍة نخبوية  .ذاتًا ُمفّكِّ

 

 

ن بعد  ه أهم ميزات هذه اللحظة سوري جديد، هو الذات وهو الموضوع في الوقت نفسه، وهذ 1122هكذا تكوَّ

التاريخية: فيها كانت الوطنية السورية ألول مرةٍ تفكر في ذاتها من دون أوصياء عليها. ولذلك نقول إن الثورة كانت 

ضد ذهنية الوصاية التي تضم النظام والمعارضة معًا، وثورةً عليهما معًا، ولكن الجانب األخالقي هو الذي جعلها 

النظام فحسب، فال شيء في هذه الدنيا ينافس النظام في سفالة أخالقه. يمكن اآلن أن نتأمل كم تبدو كأنها ثورةٌ على 

كان، وال يزال، تمثيُل المعارضة الثورةِّ سياسيًا فعاًل منافيا للمنطق السليم، وسببًا لغياب الحل وترسيخ بديهيٍة كانت 

ي بوصفه بين نظاٍم ومعارضة، فيما الحقيقة إنه صراعٌ تحتاج مساءلٍة لم تتم، وهي بديهية النظر إلى الصراع السياس

خارج  1122وأخرى تنتمي إلى بعدها. وإنها لسخرية فاحشة أن يكون من يفّكر بعد  2011بين ذهنية تنتمي إلى قبل 

فات وأدعو كل المشّككين بهذه المقاربة إلى االلت .السياسة السورية، وأن تكون الثنائية )نظام، معارضة( هي السائدة

إلى سمعة المعارضة بين السوريين منذ اللحظات األولى للثورة، وتعليلها خارج األفق التقليدي الذي يردها إلى 

 .تضخم الحريات

 

 

من هذه األرضية، يمكن أن ننطلق في التفكير في سؤال ما العمل، ولنفّكر في المسألة كاآلتي: ماذا لو عدنا إلى 

، بوساطة التواصل بالخطاب، بهدف ابتكار خطاب جامع، يفرض سلطة 1122فرض سلطٍة تشبه في روحها سلطة 

تواصلية سورية يتشاركها الجميع، ومنها يستمد السوريون كرامتهم، سلطة قادرة على إنهاء إمكانية فرض أي 

ت في أنموذج مسبق على السوريين، وإنهاء الحواجز المكانية بين السوريين التي عمل على ترسيخها النظام، واستما

تقويتها، مثل داخل/ خارج، مدينة/ ريف، شرق الفرات/ غرب الفرات، إلى ما هنالك. من دون شك، ستبدأ هذه 

السلطة التواصلية بالعمل لمصلحة السوريين وأهداف ثورتهم من اللحظة األولى، ولكن كيف ستتكون؟ هذا سؤال 

و المستوى المفهومي، الذي يبدأ بتصّور الخطاب سياسي، له إجاباٌت على أكثر من مستوى، ولكن أكثرها أهميةً ه

الوطني الجامع، فالخطاب يمتلك قوة هائلة في هذا الزمن السوري المعاصر لبناء سلطٍة سوريٍة إيجابية تفرض نفسها 

على النظام، وعلى العالم كله. وفي سياق تصّور هذا الخطاب، ننطلق من التوق إلى الحياة الذي يتشاركه السوريون 

م، ويمكن تتبعه في الخطابات العفوية المختلفة، مثل خطاب المواالة )كنا عايشين(، وخطاب الثوار المنهكين كله

)بدنا نِّخلَص(، وخطاب الـ "ما بين" )بدنا نعيش(. تشترك هذه الخطابات وغيرها في إرادة حياة واضحة، يمكن أن 

حياة الخيرة واآلمنة لدى السوريين، وهي إرادة تمّر تكون منطلقًا في بناء الخطاب الجامع، بحيث يستفز إرادة ال

باآلخر بالضرورة؛ فتصنع جماعة مدينية تراكم لنفسها رأس مال اجتماعي وطني. خطاب الحياة وطني، ونقيٌض 

لخطاب الحرب والكراهية وخطابات القتل، سواء قتل اآلخر أو قتل الذات بخطابات التضحية واالستشهاد والجهاد 

خطاٌب متحّرٌر من خطاب النظام بطبيعة الحال، ومن خطاب المعارضة بالضرورة، يحّرر فكرة  وغيرها. وهو

الحرية من احتكار المعارضة، ويصنع سلطة تحريٍر وطنية شاملة، ال تقيم وزنًا لطقوس المعارضة السياسية التي 

كأن الرداءة هي تجاوز بموجبها صار خطاب شباب التنسيقيات مثاًل خطابا رديئا برأي بعض المعارضين، و

الطقوٍس المسبقة الجامدة! الطقوس نفسها التي تجعل من معارٍض معتدٍّ بذاته يستنتج بفوقية أن "سورية ال تمتلك 

سياسيين جيدين!". بصورة عامة، سلوك المعارضة مذهبي، والمذهبية نقيض الخطاب الوطني العمومي الذي 

والتفاهم، والمعارضة النخبوية السورية التقليدية كانت وال تزال مذهبًا يستهدف الحياة ويمر باآلخر بوساطة الفهم 

 .هًشا، ال يرتقي إلى تكوين هذا النوع من الخطابات الكونية في ظروف استثنائية

 

 

وأخيًرا، من ال يفكر في الخطاب التواصلي الذي يستند إلى حب الحياة والمغايرة والحضور الدائم لآلخر ما زال 

هو الذي يوّحدنا في  1122، أو كائنًا ال يُفكر. والتفكير الذي ينتمي إلى ما بعد 1122زماني يفكر قبل  كائنًا غير

مشروع تحّرري وطني تواصلي، يتجاوز النظام والمعارضة معًا، ويبني لنا سلطةً المتالك مشكالتنا وتحقيق 

 .كرامتنا، وهذا هو حل المسألة السورية النهائي والوحيد



 ق ترجمةتعليق فيني

 

 

المواضيع الثالثة منشورة في العربي الجديد، وقد جرى ترتيبها عكس ترتيب الكاتب وتاريخ النشر، ونزعم أنه ال 

 يُسيء للجوهر!

 

 كالم عقالني يطال الثورة السورية، على وجه الخصوص، ومفيد جداً لفهم الربيع العربي بالعموم8

 

العالم العربي: تبني روايات شبّيحة المافيات الحاكمة ومعارضاتها في سورية وفي  1122أخطر ما صار بعد العام 

الُمخترقة بألف شكل ولون دون أّي ُمراجعة أو تدقيق؛ وعدم فهم ما تُريده الناس الغير تابعة ألحد وال ألجندات أحد 

نتصر صوت وهي ما يجب أن تُسَمع أصالً 88 حاولوا وسيحاولوا خنق هذا الصوت: لكّن الفشل سياُلقيهم وسي

 الشعب السورّي وصوت كل شعب في العالم العربي وعلى امتداد العالم8

 

 ً  وشكرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


