
مجلة الدرا�سات الفل�سطينية خريف 026882011

ت�شكل 
االنتفا�سة ال�سعبية ال�سورية 

تجربة خارقة لمئات األوف 

ال�سوريين؛ تجربة اأخالقية بقدر ما هي 

عبر الم�ساركة في الحركة االحتجاجية 

تحديًا لخطر االعتقال والتعذيب والموت، 

ر �سباب وكهول، ن�ساء ورجال، حياتهم، 
ّ
يغي

ويجددون اأنف�سهم. يخرجون من مواجهة 

الخطر اأقوى واأ�سجع واأ�سد احترامًا لذواتهم، 

ن ال 
َ
واأكثر انطالقًا، وهذه تجربة ال تتاح لم

ي�سارك في االحتجاج، ولم يتح ما ي�سبهها 

على هذا النطاق الوا�سع لنحو جيلين من 

ال�سوريين. وعبر االنخراط في مجازفة 

جماعية مكلفة، يطور هوؤالء ال�سوريون 

الجدد روحًا من الغيرية والت�سامن الحي، ال 

�سبيه لها في ذاكرة جيلين اأي�سًا. وعبر 

اال�ستماتة )بالمعنى الحرفي للكلمة( من 

اأجل هدف عام، يتحرر ال�سوريون 

الم�ساركون في االنتفا�سة من الخوف 

واالأنانية معًا. والطابع الحاد والخطر دومًا 

لهذه الخبرات، والفاجع والماأ�ساوي لغير 

قليل منها، كفيل بغر�سها في الذاكرة 

الوطنية الأجيال مقبلة.

وجدير بنا اأن نتكلم فعاًل على ثورة، الأن 

رون اأنف�سهم بعمق 
ّ
�سوريين كثيرين يغي

بينما هم يكافحون من اأجل تغيير بلدهم 

وتحرر �سعبهم. ولعله لذلك بالذات ي�ستحيل 

اأن ُتهزم االنتفا�سة، اإذ ال يمكن لنظام 

مفل�س اأخالقيًا و�سيا�سيًا وفكريًا، ومتخم 

بالف�ساد والغرور، اأن يتغلب بالقوة على 

هذه الروح الج�سورة القوية.

فطوال اأربعين عامًا فر�س النظام على 

ال�سوريين حياة �سغيرة، �سيقة، وخالية من 

ال�سجاعة ومن التجارب المجددة، ومن زهو 

الحياة. لقد فر�س حياة مادية بكل معنى 

الكلمة، مقفرة من اأي بعد معنوي واأخالقي 

وروحي وجمالي، فكانت حياة مح�س 

دنيوية اإلى حد الدناءة، يكاد الدين يكون 

يا�شين الحاج �شالح

 ثورة العامة: ق�شايا اأخالقية

وثقافية و�شيا�شية

 بقدر ما 
ّ
تجربة �سيا�سية، وتجربة تجّدد نف�سي

هي تجربة تغيير اجتماعي، وهي انتفا�سة 

على الذات بقدر ما هي ثورة على الواقع.

)*( كاتب �سوري.

الثورات العربية والقيم اجلديدة

I



027 الملف

تجارب جديدة لعدد كبير من ال�سوريين، وهي 

ديمقراطية بفعل الطابع الطوعي لهذه التجارب 

اال�ستثنائية التي لم يتوفر ما ي�ساهيها يومًا 

في ظل النظام البعثي.

هو الفاكهة الروحية الوحيدة في هذه ال�سحراء 

القاحلة، والمالذ االأوحد من تعفن حياة 

متمركزة بالمطلق حول ال�سلطة والمال.

ا اليوم، فاإن االنتفا�سة، وب�سخاء، توفر 
ّ
اأم

بف�سل ثورة و�سائل االت�سال، وخ�سو�سًا 

الهاتف النقال، �ساقت الم�سافة كثيراً بين 

الن�ساط الميداني وبين تغطيته االإعالمية، 

وظهرت �سروب اأكثر ديمقراطية من التنظيم 

نبّثة في الحركة نف�سها، ومعتمدة 
ُ
والقيادة، م

ب�سورة وا�سعة على و�سائل االت�سال الحديثة. 

فقد اعتمدت تحديداً على الهاتف الخليوي، 

و�سفحات موقع الفاي�س بوك، والت�سجيالت 

الم�سورة على موقع اليوتيوب، ف�ساًل عن 

التو�سيل الكثيف لالأخبار وال�سور اإلى االأقنية 

الف�سائية، تعوي�سًا عن منع مرا�سليها من العمل 

في �سورية.

وكل نا�سط ميداني، وخ�سو�سًا اإذا كان �سابًا، 

هو �سانع م�ساعف لواقع جديد: مرة عبر 

خروجه اإلى ال�سارع متحديًا ال�سلطة الباط�سة 

التي �سارت تمثل الما�سي، وعاماًل على 

تغييرها، ومرة عبر توثيق �سورة هذا الواقع 

الذي ي�سنعه، و�سمان تحويله اإلى واقع م�سترك 

عبر تو�سيله اإلى منابر اإعالمية عامة، االأمر 

الذي ي�سّكل حماية )ن�سبية( لهذا الحراك، 

ومخاطبة للراأي العام في البلد وفي العالم، 

وك�سبًا لتعاطف قطاعات اأو�سع من ال�سوريين 

والعرب، والنا�س في كل مكان. وكان من �ساأن 

غياب جملة هوؤالء ال�سباب الذين هم ع�سب 

االنتفا�سة، والذين يغطون اأن�سطتها في بوؤرها 

المنت�سرة، اأن يعزلها، في�سهل على النظام 

�سحقها.

اإلى ذلك يقوم هذا الن�ساط الذي يتخذ كاميرا 

الهاتف المحمول �سالحًا، ب�سنع ذاكرة 

مو�سوعية لالنتفا�سة، وببناء اأر�سيف �سمعي 

II

ب�سري هائل �سارك في بنائه األوف من 

ال�سوريين في كل مكان، و�ساهده ماليين 

ال�سوريين في كل مكان، االأمر الذي يوفر مناعة 

اإ�سافية �سد الن�سيان. فالذاكرة الكالمية ه�سة، 

قيا�سًا بالذاكرة الم�سورة التي هي اأي�سًا عتاد 

ذاكرة جمعية. وقد كان لكل من الهاتف 

المحمول وال�سفحة ال�سخ�سية على الفاي�س بوك 

دور تفريدي �ساهم في تكون وتمايز اأفراد 

وذاتيات م�ستقلة، ودور ديمقراطي مو�سع 

للم�ساركة في اإنتاج المعلومات و�سنع ف�ساء 

عام مغاير و''افترا�سي'' ال ت�ستطيع ال�سلطات 

احتالله، ودور توا�سلي �سانع لتجمعات جديدة 

ها، ف�ساًل عن دور هذه  يتعذر على النظام ف�سّ

التقنيات في بناء ذاكرة االنتفا�سة وال�سجل 

الكبير الذي يوؤرخ لها يومًا بيوم، وميدانًا 

ميدانًا.

وف�ساًل عن االأر�سيف المرئي هناك اأي�سًا 

حكايات كثيرة كتبها عدد كبير من الم�ساركين 

المبا�سرين، وهناك مرويات ال بد من اأن تجد 

�سبيلها اإلى التداول العام يومًا ما.

وعالوة على ذاكرة ال ي�ستطيع النظام 

م�سادرتها، وال اإحالتها اإلى الن�سيان، فاإن 

التوثيق الم�سور لالنتفا�سة اأتاح لها فوزاً 

حا�سمًا في المعركة االإعالمية، اإذ لي�س لدى 

النظام ما ي�ساهي، ولو من بعيد، �سدقية وثائق 

االنتفا�سة وديناميتها و�سعة قاعدة تغطيتها، 

ا 
ّ
وتكلفتها المادية التي تكاد تكون معدومة. اأم

التكلفة االإن�سانية، في المقابل، فربما تكون 

عالية جداً.

وقد اأ�س�س هذا اأي�سًا لتفوق االنتفا�سة 
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البلد في �سورة جديدة.

كل هذا كي نقول اإن النظام الذي ي�ستطيع اأن 

يخو�س حربًا �سد تمرد المحكومين، ال ي�سعه اأن 

يخو�س حربًا �سد ذاكرتهم. فحتى لو اأمكنه 

التغلب بالقوة على االنتفا�سة، وهذا في حكم 

الم�ستحيل، فاإن غلبته هذه لن تكون اإاّل جولة 

اأولى في �سراع اأطول، يحوز ال�سوريون فيه منذ 

االآن ذاكرة تمر�ست بتجارب ا�ستثنائية، وت�سكل 

�سنداً لهم في اأي جوالت مقبلة من كفاحهم 

التحرري.

االأخالقي، فالذين ي�سحون بحريتهم ويجازفون 

اه نا�سطون 
ّ
نون بما �سم

َ
بحياتهم ال يقار

م�سريون في اأيام ثورتهم ''حزب الكنبة''، اأي 

اأولئك الذين تابعوا الثورة عبر �سا�سة التلفاز، وال 

يحته االإعالميين 
ّ
بمبّخري النظام ومبرريه و�سب

واالأيديولوجيين، وال، من باب اأولى، باأدواته 

القمعية، وبقتلته الكبار منهم وال�سغار.

وما تت�سم به االنتفا�سة من �سجاعة 

وت�سحية، ومن روح جامعة، كفيل باأن يكون 

نة، ت�ساهم بعمق في ت�سكيل 
ِّ
كو

ُ
تجربة وطنية م

III

في �سورية اليوم قوتان: النظام واالنتفا�سة 

ال�سعبية.

االأولى تملك ال�سالح والمال والخوف، وتقتل، 

ا الثانية فتملك 
ّ
لكنها مفتقرة كليًا اإلى المعنى، اأم

تحدي الخوف، وبالتالي الحرية. االنتفا�سة 

تج�سيد للغيرية التي تبلغ حد الت�سحية بالحياة، 

والنظام تج�سيد لالأنانية التي تبلغ حد تدمير 

البلد من اأجل بقاء طغمة متدنية الم�ستوى فكريًا 

و�سيا�سيًا واأخالقيًا. االنتفا�سة تمرد اأخالقي 

و�سيا�سي، ي�سنع فارقًا هو االأكبر في تاريخ 

�سورية المعا�سر، وربما منذ ا�ستقاللها، بينما 

د على المجتمع ال�سوري، ال ت�ستقيم 
ُّ
النظام تمر

اأموره اإاّل بقدر ما يكون هذا االأخير مري�سًا، 

منق�سمًا على ذاته، وفاقداً للثقة بنف�سه. 

ا النظام فقوة موت.
ّ
االنتفا�سة قوة حياة، اأم

ي، بينما النظام يلغي 
ّ
االنتفا�سة ت�سم

االأ�سماء، فهو يفر�س على كل ما في البلد ا�سمًا 

واحداً، هو ''االأ�سد''. ال�سارع با�سمه وال�ساحة 

با�سمه والبحيرة االأكبر با�سمه، والم�سفى با�سمه 

والمكتبة الوطنية با�سمه، و�سورية نف�سها 

ي االأمكنة اأو تحيي 
ّ
با�سمه. االنتفا�سة ت�سم

اأ�سماءها: ففي درعا: جا�سم؛ نوى؛ ب�سرى؛ داعل؛ 

اإنخل؛ وفي دم�سق: كناكر؛ دوما؛ حر�ستا؛ 

الميدان؛ برزة؛ ركن الدين؛ المع�سمية؛ التل؛ 

الك�سوة؛ قطنا؛ جديدة عرطوز؛ وفي حم�س: باب 

ال�سباع؛ باب دريب؛ الوعر؛ الر�ستن؛ تلبي�سة؛ 

الق�سير؛ وفي حماة: الحا�سر؛ ال�سوق؛ �ساحة 

العا�سي؛ ال�سلمية؛ وفي اإدلب: معرة النعمان؛ 

ج�سر ال�سغور؛ بن�س؛ خربة الجوز؛ جبل الزاوية؛ 

وفي حلب: الجامعة؛ �سيف الدولة؛ �سالح الدين؛ 

ال�ساخور؛ عين العرب؛ تل رفعت؛ منبج؛ الباب؛ 

وفي الح�سكة: القام�سلي؛ راأ�س العين؛ عامودا؛ 

الدربا�سية؛ وفي الالذقية: ال�سليبة؛ الرمل 

الفل�سطيني؛ ال�سكنتوري؛ جبلة؛ وفي طرطو�س: 

بانيا�س؛ البي�سة؛ الرقة؛ الطبقة؛ وفي دير الزور: 

الميادين؛ البوكمال؛ الغورية.

ي االأيام اأي�سًا، وخ�سو�سًا 
ّ
واالنتفا�سة ت�سم

مع: الجمعة العظيمة؛ جمعة الغ�سب؛ 
ُ
اأيام الج

جمعة اآزادي؛ جمعة �سالح العلي؛ جمعة ارحل. 

كما اأنها تحرر ا�سم البلد: �سورية، فهي لي�ست 

�سورية االأ�سد وال دولة البعث.

وعبر الت�سمية واإحياء االأ�سماء، فاإن 

االنتفا�سة هي �سانعة للذاتيات، اأي لمراكز 

المبادرة والفاعلية الحرة، في حين اأن النظام 

ل �سورية وال�سوريين جميعًا اإلى مو�سوعات 
ّ
حو

لذات حرة وحيدة هي ''الذات االأ�سدية''.

االنتفا�سة تك�سف غنى �سورية المقموع، 

غناها االجتماعي والثقافي وال�سيا�سي، ووفرة 
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يحررونه من احتالل �سبه �سمولي له.

وعبر الت�سمية واإحياء االأ�سماء ي�ستعيد 

ال�سوريون ال�سيطرة على حياتهم وبيئاتهم، 

في�سردون ق�س�سهم، وي�سلحون لغتهم بفتحها 

على انفعاالت حية وق�سوى.

اأبنائها المطمو�سي المالمح، هوؤالء الذين ال تكف 

اآلة الطغيان عن عزلهم اأو افترا�سهم، كما اأنها 

)االنتفا�سة( تمنحهم الكالم العام: يهتفون؛ 

يعتر�سون؛ ي�سخرون؛ ين�سدون ويغنون؛ 

ي�ستحوذون على الف�ساء/ المجال العام، اأو 

طوال عقود، ا�ستغنت النخب ال�سيا�سية في 

العالم العربي، وفي �سورية بامتياز، عن 

االأخالق باالأيديولوجيا: كثير من االأيديولوجيا 

لتغطية القليل من االأخالق، فانتهينا اإلى 

اأو�ساع يحكم بالدنا فيها اأنا�س معدومو 

ال�سمير، يقتلون كثيراً وي�سرقون كثيراً ويكذبون 

كثيراً، ويجعلون من اأنف�سهم مثااًل للوطنية 

والحكمة، وحتى لالأخالق.

الثورات العربية اليوم، ومنها الثورة ال�سورية 

د على نخب الحكم الالاأخالقية، 
ّ
الكبرى، هي تمر

وخروج من ربقة االأيديولوجيا، كما اأن تطّلعها 

اإلى الحرية والكرامة والعدالة م�سبوغ ب�سبغة 

اأخالقية غالية، ال تجد �سنداً لها اإاّل في ح�س 

العدالة الفطري العميم، وفي الثقافة الدينية.

اإن الطابع االأخالقي لالنتفا�سة ال�سورية 

والثورات العربية من جهة، وافتقار ''حداثتنا'' 

اإلى اأنظمة قيم واأخالقيات عقالنية حديثة من 

جهة ثانية، وانحياز قطاعات مهمة من النخب 

ال�سيا�سية والثقافية اإلى نظم تحديثية مجردة 

من االأخالق من جهة ثالثة، هي العوامل 

الكامنة خلف كون القاعدة االجتماعية للثورة 

في �سورية اأقرب اإلى القطاعات االجتماعية 

التقليدية منها اإلى القطاعات االأحدث. وهذه 

النقطة ح�سا�سة في �سورية بالذات ب�سبب تراكب 

مزدوج لكل من ''الحداثة'' و''التقليدية'' مع 

تكوينات دينية ومذهبية موروثة من جهة، ومع 

تمايزات طبقية كانت تزداد ظهوراً وتر�سخًا في 

االأعوام االأخيرة من جهة اأُخرى. والتراكب لي�س 

تطابقًا، اإنه م�ساحة تقاطع مهمة.

IV

وقد قامت �سيا�سة ''التحديث والتطوير''، 

المن�سوبة اإلى الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد، 

بال�سبط بتجديدات على م�ستوى االأدوات 

واالأجهزة )�سيارات حديثة؛ ''موالت''؛ فنادق 

ومطاعم باذخة؛ فروع م�سارف...(، لكن من 

دون اأي م�سمون اإن�ساني واأخالقي و�سيا�سي 

عام. فلي�س هناك اعتراف بحقوق �سيا�سية وال 

حريات عامة وال ت�سامن اجتماعي وال ترقٍّ 

ثقافي، بل بالعك�س، فاإن الت�سامن االجتماعي 

والوطني بين ال�سوريين انحدر ب�سدة، وتدهورت 

االأبعاد التحررية واالإن�سانية للثقافة لم�سلحة 

اأيديولوجيات ع�سبية ومتع�سبة �ساهم مثقفون 

�سون في تكري�سها اأكثر من غيرهم.
َّ
مكر

وهذا الجمع بين نظام �سيا�سي متقادم وال 

اإن�ساني وبين واجهة مادية براقة، هو ''الف�سل 

النوعي'' للنظام القائم، وهو الذي يجعله �سيئًا 

اأكثر من نظام �سيا�سي ت�سلطي: هو نظام 

اجتماعي و�سيا�سي وفكري قائم على التمييز 

بين ال�سكان، وعلى احتكار ال�سلطة والثروة 

والوطنية لنف�سه. وهذا االحتكار ال�سامل هو اأحد 

منابع االحتجاجات ال�سعبية، ولعله يف�سر 

انطالقها من مناطق طرفية، مدن غير مركزية، 

و�سواح على حواف المدن. لقد حفزت اللبرلة 

االقت�سادية الجارية في �سورية منذ اأعوام 

نموذجًا من التطور محابيًا للمدن على ح�ساب 

االأرياف، ولمراكز المدن على ح�ساب االأحياء 

الطرفية، ول�سواح حديثة خا�سة باالأغنياء على 

طرد اإليها 
ُ
ح�ساب ال�سواحي التقليدية التي ي

ال�سكان المت�ساقطون من نموذج التنمية 
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وحداثتها، وتطوع للتعبير عن العداء حيال اأي 

معار�سين لها، االأمر الذي و�سعهم في مو�سع 

''مثقفين ع�سويين'' لهذا النظام الذي لو كان اأقل 

ع�سلية ومحدودية فكرية لكانت ا�ستفادته منهم 

اأكبر كثيراً.

واأنا هنا ال اأتو�سع في هذه النقطة الأ�سباب 

اأيديولوجية، واإنما الأن هذا ال�سرب االأر�ستقراطي 

غ اآليات حكم �سيا�سية 
ّ
والكاذب من العلمانية �سو

فظة، وخف�س الحواجز الفكرية واالأخالقية التي 

تحمي حياة عموم النا�س، واندرج في مناخ 

ثقافي و�سيا�سي دولي عن�سري )والعن�سرية 

اأيديولوجيا طبقة ال اأيديولوجيا هوية، كما 

يو�سح بنِدكت اأندر�سون في كتابه ''مجتمعات 

متخيلة'' Imagined Communities(، فكان بذلك 

بمثابة م�ساهمة في ت�سريع نقل ال�سلطة 

وتركيزها في اأيد ت�سبه االأيدي الحاكمة في 

�سورية اليوم. فعاطف نجيب مثاًل، لم ينبثق من 

مذاهب اأدوني�س اأو جورج طرابي�سي اأو عزيز 

العظمة، اإاّل اإن هذه المذاهب تخف�س ب�سدة 

العوائق الفكرية والرمزية واالأخالقية التي كان 

من �ساأنها اأن تحول دون ن�سوء غيالن ي�سبهونه.

وفي المح�سلة، يمكن القول اإن الثورة 

ف بلبرلة 
ّ
ال�سورية تفجرت �سد تحديث معر

اقت�سادية محابية لالأغنياء، وباأيديولوجيا 

حداثية بال م�سامين اأخالقية، وبحداثة �سكلية 

على م�ستوى االأدوات واالأ�سياء، من البنوك اإلى 

الجامعات الخا�سة اإلى ال�سيارات. وهي ثورة 

�سد النظام الذي جعل من ''التطوير والتحديث'' 

عقيدة تخفي عالقات �سلطة وثروة امتيازية 

وغير م�سروعة، و�سد اأثرياء النظام الذين �سرقوا 

الماليين في اأيام اال�ستراكية البعثية، ثم 

اأ�سبحوا �سادة االقت�ساد في الزمن الليبرالي، 

و�سد اأيديولوجيي النظام الذين جعلوا ''الحداثة'' 

ديانة واأخالقًا و�سيا�سة وثقافة، والذي ال ي�سكل 

''التطوير والتحديث'' غير ترجمة عملية له.

الليبرالي الت�سلطي. فجرى تهمي�س هذه المناطق، 

وارتفع من�سوب البطالة فيها ب�سبب نوعية فر�س 

العمل الجديدة )اإجادة لغات اأجنبية وتعلم 

تقنيات جديدة(، وترافق هذا مع تراجع الدور 

االجتماعي للدولة، ومع تحول ممثلي ال�سلطة 

فيها اإلى اأثرياء متعجرفين، يحكمون، كاأنهم 

مندوبون اأجانب، �سكانًا محليين ال يتعاطفون 

معهم وال يحترمونهم. فابن خالة الرئي�س، 

عاطف نجيب، الذي اعتقل وعّذب اأطفال درعا، 

ثم اقترح على اآبائهم اأن يتولى ورجاله ا�ستيالد 

ن�سائهم اأطفااًل غير اأطفالهم المعتقلين، اإن 

عجزوا هم عن ذلك، هو مثال لرجل ال�سلطة 

البهيمي، المنعم والعديم االإن�سانية، والمتمتع 

بح�سانة مطلقة.

لقد تطورت االأمور في �سورية اإلى هذه 

الدرجة من االنف�سال النف�سي واالحتقار في 

االأعوام االأخيرة، االأمر الذي يف�سر غ�سب 

ال�سوريين الم�ستعر. ومع اأن االأمر لي�س جديداً 

تمامًا، اإاّل اإنه بلغ في االأعوام االأخيرة درجة 

تقارب العن�سرية من االنف�سال االجتماعي 

والثقافي.

وهنا اأي�سًا ال اأملك اإاّل اأن اأ�سير اإلى دور 

مثقفين مكر�سين في تكري�س هذه المناخات 

العدائية بدرجات متفاوتة من التذاكي، 

وخ�سو�سًا عبر المهاجمة غير المتحفظة لذلك 

ال�سبح الم�سمى ''االإ�سالم''، ومن دون تمييز بين 

دين الم�سلمين، وبين االإ�سالم كعنوان لميراث 

ثقافي عام، وبين ''االإ�سالم ال�سيا�سي''. وهذا 

ال�سرب من ''علمانية'' عمياء هو بال�سبط عقيدة 

اأجهزة االأمن ال�سورية، اأي العقيدة الوظيفية 

الأجهزة حماية نظام ''التطوير والتحديث''. فقد 

ارت�سى مثقفون �سوريون معروفون، وبع�سهم 

نجوم وم�ساهير، �سربًا من وحدة الحال مع 

بع�س جنراالت االأمن بتبريرات �سخ�سية وعامة 

متنوعة، وبع�سهم طور نظريات ب�ساأن ''الدولة'' 
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اإن كون البيئات االجتماعية التقليدية اأر�سية 

للثورة ال�سورية يطرح �سوؤااًل �سيا�سيًا وفكريًا عن 

العالقة المحتملة بين الديمقراطية وهذه القاعدة 

االجتماعية.

لقد اأ�سرنا اإلى اأن هذه الفئات تعاني 

ا�سطهاداً �سيا�سيًا وا�ستالبًا ثقافيًا وا�ستغالاًل 

اقت�ساديًا، وهي تعيد جانبًا من اعتبارها 

الثقافي عبر انتفا�ستها ال�سجاعة، وتعمل على 

تحرير نف�سها �سيا�سيًا عبر مواجهة نظام 

ا�ستبدادي تحديثي فائق الرجعية. ولعل من �ساأن 

ح�سورها ال�سيا�سي هذا اأن ي�ساهم في تعديل 

ن�سبي لموازين القوى االجتماعية ــ االقت�سادية 

لم�سلحتها.

لكن، هل يوؤ�س�س ذلك لديمقراطية م�ستقرة 

وقابلة للتطور؟ لي�س في وقت ق�سير. فالتدهور 

التعليمي المريع، واختالالت البنية الوطنية 

للمجتمع )�سروخ عمودية عميقة( والدولة )تابعة 

للنظام(، وم�ستوى النخب ال�سيا�سية المتوا�سع، 

تثبط التوقعات المتفائلة.

اإاّل اإن الموانع المحتملة ال عالقة لها بتناف 

ماهوي مفتر�س بين الديمقراطية وبين بيئات 

''تقليدية'' تتبخر تقليديتها كلما دقق المرء في 

اأمرها. فهي نتاج التقاء العزل عن الحياة العامة 

وتدني م�ستوى التنمية والدخول والتعليم، 

بالميل المحلي التلقائي اإلى قدر اأكبر من 

اال�ستقاللية. ثم اإن هذه البيئات كانت فعاًل في 

هناك �سوؤال اأهم بعد: كيف نفهم ما ذكرناه 

في مطلع المقالة من كون االنتفا�سة تجربة 

ابتكار للذات، يتيحها الأنف�سهم ع�سرات ومئات 

األوف ال�سوريين اليوم، مقارنة ببيئات اجتماعية 

''تقليدية'' يبدو اأنها المواطن الطبيعية 

لالنتفا�سة ال�سورية؟ هل تتوافق هذه البيئات 

مع ابتكار الذات؟ اأال يعني ''التقليد'' بال�سبط اأن 

النموذج المثالي للذات معطى، واأن جل المطلوب 

هو تقم�س هذا النموذج اأو ارتداوؤه جاهزاً؟ ربما 

يبدو االأمر تناق�سًا اأو ازدواجًا، لكن هذا فقط 

الأننا نتم�سك بمفهوم اأيديولوجي للتقليد، فنجعل 

فة بدورها 
ّ
منه �سيئًا مقاباًل لحداثة معر

V

VI

طور االنحالل حتى �سبعينيات القرن الع�سرين 

لوال اأنها تحولت في ظل الحكم االأ�سدي اإلى 

اأدوات حكم م�ساعدة. وهي مع ذلك اأ�سعف 

اليوم، االأمر الذي يعطي انطباعًا خارجيًا 

متعجاًل ب�ساأنها، واأنها، في مناخات �سيا�سية 

منفتحة، يحتمل اأن تطفو على ال�سطح بداية، لكن 

احتكار هذه البيئات والء االأفراد المن�سوبين 

اإليها لن يقاوم اآليات االقت�ساد والتعليم والدولة 

ا المخا�سمة االإرادية والفوقية لهذه 
ّ
الوطنية. اأم

االأطر المحلية فكانت �سنداً للطغيان ال�سيا�سي، 

قبل اأن يجد هذا الطغيان ذاته اأن في مراعاة 

هذه االأطر ما يخدم دوامه اأكثر من محاولة 

تفكيكها.

من جهة اأُخرى، فاإن ا�ستقالليًة محلية اأو�سع، 

ودرجًة اأكبر من الالمركزية، من �ساأنهما اأن 

تكونا مرغوبتين على ال�سعد التنموية واالإدارية 

وال�سيا�سية ذاتها. فالمركزية ال�سديدة كانت 

عائقًا تنمويًا، واإفقاراً اجتماعيًا وثقافيًا، و�سنداً 

للديكتاتورية. وفي المقابل، فكلما كانت 

البيئات المحلية اأقوى، كانت اأكثر ممانعة 

للطغيان، و�سنداً محتماًل للديمقراطية. على اأنه 

يجب التفكير في هذا االأمر كعملية تاريخية 

اأطول، تتجاوز التخل�س من الطغيان اإلى 

االإ�سالح التعليمي والقانوني، واإلى اإعادة بناء 

الدولة ككل كدولة وطنية حديثة.
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اأيديولوجيًا، ويبدو كاأنه يحاكي مثال الطبقة 

الو�سطى االأوروبية حديثًا، وما يغايره تقليديًا، 

مع تحميل هذا االأخير �سفات �سلبية تحكم عليه 

بالالعقالنية والجمود، اأو اعتباره نق�سًا ال يجد 

اكتماله اإاّل في محاكاة المثال االأوروبي، اأو 

ن يحاكونه.
َ
باالأحرى محاكاة م

واإذا كان �سحيحًا اأن االنتفا�سة ال�سورية 

تجمع بين بيئات محلية واأهلية تتمرد على 

حرماٍن كثير متنوع ومقترن باقتحام جهازي 

فظ لحياتها واأنماط تكافلها، وبين متعلمين 

ومثقفين حديثين، ن�ساء ورجااًل، تحفزهم 

تطلعات الحرية والفردانية واال�ستقالل الذاتي 

التي يقرنها المرء بالطبقة الو�سطى المتعلمة 

والمتحررة من اأطرها االأهلية؛ اإذا كان االأمر 

د الطرفين، هو 
ّ

كذلك فالأن هناك �سيئًا كبيراً يوح

ارتباطهما بالعمل، واعتمادهما الح�سري عليه 

في المعي�سة وفي االأخالق وفي اإدراك العالم. 

فهذان المكونان معًا ي�سكالن مجتمع العامة 

ال�سوري بالتقابل مع مجتمع الخا�سة التي 

ف نف�سها بال�سلطة اأو بالثروة اأو بامتياز 
ّ
تعر

ثقافي مجهول.

والحرية التي يدافع عنها ويهتف وي�سحي 

من اأجلها �سبان موؤمنون وغير موؤمنين، من 

هل من المحتمل اأن يجنح التطور ال�سيا�سي 

في �سورية ما بعد االأ�سدية اإلى �سرب من 

''طغيان االأكثرية''؟ هل �سن�سهد طغيانًا اإ�سالميًا 

معاديًا لالأقليات الدينية )م�سيحيون اأ�سا�سًا(، 

وطغيانًا اإ�سالميًا �سنيًا �سد المذاهب االأُخرى 

)علويون ودروز واإ�سماعيليون و�سيعة(؟ لي�س 

ال�سوؤال مهمًا اإاّل الأن ''حداثويين �سوريين''، ذكرنا 

اأعاله اأ�سماء ثالثة من اأعالمهم، وجدوا اأنه مهم، 

وحذروا منه. وقد فعلوا ذلك لي�س قبل اأن تلوح 

االنتفا�سة الحالية في اأفق تفكيرهم اأو تفكير 

غيرهم، واإنما بينما كان المجتمع ال�سوري واقعًا 

تحت طغيان اأوليغاركي محقق، ومفرط في 

الرجعية. ومن المفتر�س اأن االنتفا�سة ال�سورية، 

والح�سور الالفت للمكون االإ�سالمي فيها، 

يجعالن ال�سوؤال اأكثر راهنية.

والواقع اأنه لي�س لهذا التخوف �سند في تاريخ 

�سورية الحديث. فقبل العهد البعثي كانت 

االأو�ساع االجتماعية ال�سيا�سية تتطور في 

اتجاه تقل�س الفوارق المادية وال�سيا�سية بين 

الجماعات، ولي�س في اتجاه زيادتها. وما كان 

تان، 
ّ
الحكم البعثي ذاته، ومنه ال�سفحتان االأ�سدي

ممكنًا لوال هذا التطور. فقد كانت االأحزاب 

الطبقة الو�سطى المتعلمة ومن �سرائحها الدنيا 

االأدنى تعليمًا، تعني اإعادة بناء النظام 

ال�سيا�سي والقيمي المتعلق بالعمل وقيمته. 

فالعمل هذا يتقابل اجتماعيًا وقيميًا و�سيا�سيًا 

مع كل من ال�سلطة واالمتياز اللذين يتاأ�س�س 

عليهما تحالف اجتماعي مقابل، لم يجد باأ�سًا 

في قتل ال�سوريين وتعذيبهم الوح�سي.

لكن لماذا الحرية ولي�س العدل، كما قد يتوقع 

المرء من مركزية العمل في تكوين التحالف 

االجتماعي لالنتفا�سة ال�سورية، ومن مركزية 

العدل في القيم االإ�سالمية؟ لالأمر على االأرجح 

�سلة باإدراك مركزية نمط ممار�سة ال�سلطة في 

النظام االجتماعي االمتيازي القائم، والذي 

ت�سبب بانهيار العمل، قيمة مادية ومعنوية، 

ومجتمعًا. فاأولوية الحرية في االنتفا�سة 

ال�سورية ت�سير اإلى اأن العدل م�سروط بالتخل�س 

من اال�ستبداد.

وما ن�ستخل�سه من ذلك كله هو اأن ما بين 

َني تحالف االنتفا�سة من اختالفات في 
ِّ
مكو

االأذواق واأنماط الحياة يبقى اأدنى من 

اختالفهما معًا عن االإقطاعيين الجدد الذين 

يملكون ويحكمون وال يعملون.

VII
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وال�سوؤال الوحيد الوجيه في هذه الحالة هو: 

ما الذي ي�سوغ التحذير من طغيان محتمل 

الأكثرية تجمجم كثيراً، قبل الكالم على طغيان 

قائم محقق؟ نقّدر اأن لالأمر �سلة بالعقيدة 

الحداثوية التي تقيم رباطًا ماهويًا بين الغرب 

والحداثة )ولي�س عالقة تاريخية(، فينتقل اإليها 

عبر هذا الرباط نزعة عداء غربية عريقة �سد 

االإ�سالم. ومعلوم اأن هذه النزعة حملت على 

�س وا�سُتبعد من التاريخ 
ِّ
الدوام عطفًا على ما ُهم

االإ�سالمي، لكن لي�س الأ�سباب تت�سل بالعدالة 

واالنحياز اإلى المقهورين )واإاّل النحاز دعاتها 

اإلى العرب المعا�سرين في مواجهة ال�سيطرة 

الغربية، واإلى الفل�سطينيين في مواجهة اإ�سرائيل، 

ولكانوا اأقل توج�سًا من ثوراتنا الراهنة(، واإنما 

الأ�سباب تت�سل ب�سراعات دينية تاريخية. وهذا 

اتهام خطر لمثقفين يفتر�س المرء اأنهم اأكثر 

نقدية واأكثر تب�سراً في محركات مواقفهم 

واأفكارهم، لكن كلما دقق المرء في ''فكر'' هوؤالء 

المفكرين، اكت�سف قدراً اأكبر من قلة اال�ستقامة، 

ومن الركاكة الفكرية اأي�سًا.

وبطبيعة الحال، فاإننا نكون في اأف�سل موقع 

ممكن لالعترا�س على اأ�سلمة ثوراتنا الراهنة، 

واالأ�سلمة المحتملة لمجتمعاتنا في المرحلة ما 

بعد الثورية، بقدر ما نفك االرتباط بين هذا 

االعترا�س وبين نزعة العداء المذهبية اأو 

الماهوية لالإ�سالم ذاته. فلي�س هناك م�سمون 

ديمقراطي اأو تحرري ممكن لهذه النزعة 

االأخيرة، واإنما م�سمون رجعي وا�ستبدادي 

وعن�سري فقط. وهذه النقطة مهمة الأن بع�س 

المتحفظين على مظاهر وعالمات اإ�سالمية في 

الثورات العربية يتجذر تحفظهم في مخا�سمة 

جوهرية لالإ�سالم ذاته، اإذ ي�سعب على علماني 

ديمقراطي اأن يكون �سريكًا في هذه النزعة التي 

ازدهرت بقوة في اأعوام ما بعد 11 اأيلول/ 

�سبتمبر 2001، بعد ازدهار معتدل منذ نهاية 

الحرب الباردة.

ال�سيا�سية النا�سطة، قبل اأن يق�سيها نظام 

الحزب الواحد، توفر ح�سوراً في المجال العام 

لمنحدرين من بيئات دينية ومذهبية واإثنية 

متنوعة، كما اأن االأحزاب القومية وال�سيوعية 

كانت هي الحلول التي اأتيحت لمجتمعنا من 

اأجل تجاوز انق�ساماته العمودية. ومعلوم اأن 

حزب البعث جمع بين م�سيحيين وم�سلمين، 

و�سنيين وعلويين، وغيرهم، بينما جمع 

ال�سيوعيون اإلى ذلك كله بين عرب وكرد واأرمن، 

ويهود في طور اأبكر، حتى اإذا جرى تحطيم هذه 

االأحزاب، بما فيها حزب البعث، لم يبق لجميع 

ال�سكان ما يتم تعريفهم به غير اأطر انت�سابهم 

االأهلية. ويعزز من ذلك اأن هذا التحطيم الذي 

جرى في عهد حافظ االأ�سد اقترن اأي�سًا 

با�ستتباع الجي�س ونزع ا�ستقالليته و�سفته 

الوطنية العامة، وبا�ستتباع الجامعات وتحطيم 

�سخ�سيتها، وبا�ستتباع النقابات وتعطيل اأي 

دور عام لها، وبتاأ�سي�س طغيان �سخ�سي اأف�سى 

في النهاية اإلى تحويل البلد اإلى حكم عائلي هو 

ما يثور �سده ال�سوريون اليوم، وقد �سبقهم اإلى 

الثورة على ذلك التون�سيين والم�سريون 

واليمنيون والليبيون.

ن يعرف �سيئًا عن 
َ
عالوة على ذلك، فاإن م

المجتمع ال�سوري يعلم اأنه ال يمكن تعريف 

الم�سلمين ال�سنيين ال�سوريين اإاّل باأنهم غير 

االآخرين، فال �سيء يوحدهم غير اختالفهم عن 

غيرهم، اأي كونهم لي�سوا م�سيحيين وال علويين 

وال دروزاً اأو اإ�سماعيليين، وهذا االأمر هو الذي 

ي�سوء االإ�سالميين الذين يحاولون جعل اأنف�سهم 

الممثلين الطبيعيين للم�سلمين ال�سنيين 

ال�سوريين، وي�سوء طائفيين اآخرين ال يختلفون 

عن االإ�سالميين في �سيء. والمتناع قيام ذاتية 

�سنية موحدة تف�سير �سو�سيولوجي وتاريخي 

مي�سور لن ندخل فيه هنا، ومن غير المحتمل اأن 

ي�ستع�سي اإدراكه على المفكرين المحذرين من 

''طغيان االأكثرية''.
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االإ�سالميون التقليديون، جرى �سحق غيرهم، وقد 

اأ�س�س هذا ال�سحق المزدوج لحكم الطغيان. ثم اإن 

االأمر ال يقت�سر على طغيان طغم اأوليغاركية، بل 

على ظهور اإ�سالميين غالة دينيًا وعنيفين 

�سيا�سيًا، ينازعون هذه الطغم على الحكم 

�سيا�سيًا وع�سكريًا، وينازعون اأكثرية المحكومين 

دينيًا واأخالقيًا وثقافيًا، االأمر الذي ال يمكن، 

كما نفتر�س، اأن يكون تطوراً مرغوبًا فيه.

ولعل من �ساأن الظهور ال�سرعي لالإ�سالميين 

في الم�سهد االجتماعي وال�سيا�سي في 

مجتمعاتنا المتغيرة اأن يعيد ال�سراعات الفكرية 

والقيمية اإلى ال�سدارة، واأن يدفع المعار�سة �سد 

ا�ستبدادهم المحتمل اإلى اأن تجمع بين 

الديمقراطية والعلمانية. فاالنف�سال بينهما 

خالل الجيل ال�سابق كان قد اأ�سعف 

الديمقراطية، واأف�سد العلمانية، وخدم الطغم 

الحاكمة.

الم�ستمرة بينهم، حاول دفعها اإلى حرب �ساخنة 

في وقت االنتفا�سة. �ستكون �سورية بخير اإن 

اأمكنها اأن ت�سون وحدتها بلداً ومجتمعًا، وتطور 

اآليات تغيير ذاتية، بحيث تتولد نخبة �سيا�سية 

اأ�سلح، تعي�س لل�سيا�سة وال تتعي�س منها )بح�سب 

تمييز ماك�س فيبر(، كحال نخبة النظام الحالية.

وعلى الفور، فاإن م�سكالت اإ�سالح التعليم 

واالإ�سالح الق�سائي االإداري، وكذلك اإعادة بناء 

النظام ال�سيا�سي على اأ�س�س جديدة، �ستطرح 

نف�سها، و�سيتعين اإعادة بناء الوظيفة االأمنية 

على اأ�س�س جديدة بالكامل، الأن البنى االأمنية 

القائمة تحمل في �سميم تكوينها العداء لل�سعب. 

وبالمثل، يجب اإعادة بناء االإعالم كليًا، الأن 

االإعالم الحالي مبني تكوينيًا على المراوغة 

والكذب وعبادة النظام، وغير قابل لالإ�سالح. 

VIII

IX

لكن اأال يحتمل اأن توؤول الكلمة العليا في 

�سورية ما بعد البعثية اإلى االإ�سالميين 

ال�سيا�سيين؟ ففي تون�س لهم ح�سور هو االأقوى 

منذ ا�ستقالل البلد قبل نحو 6 عقود، وفي م�سر 

هم المر�سحون االأقوى للحكم، اأو الإ�سغال موقع 

موؤثر في حكم البلد، ولي�س هناك ما يدعو اإلى 

االفترا�س اأنهم لن يكونوا حزبًا مهمًا في �سورية 

الجديدة. بلى. لكن هذا بحد ذاته ال يطرح م�سكلة 

خطرة، اأو لنقل اإن الم�سكلة التي يطرحها لي�ست 

جديدة من جهة، وال هي اأ�سواأ من م�سكلة 

الديكتاتوريات ال�سخ�سية والعائلية من جهة 

اأُخرى.

واإذا كان ال ريب في اأن ا�ستيعاب االإ�سالميين 

في نظمنا ال�سيا�سية الجديدة لي�س باالأمر 

المي�سور، فاإن ا�ستبعادهم اأمر مجرب ونعرف 

نتائجه. والواقع اأنه في جميع البالد العربية 

حق فيها 
ُ

)م�سر؛ تون�س؛ �سورية؛ ليبيا...( التي �س

ماذا نتوقع من االنتفا�سة ال�سورية؟

اإن االإجابة عن هذا ال�سوؤال مهمة لتجنب 

التقديرات المبالغ فيها، والمورثة للخيبة، من 

دون التخلي عن التطلعات التي حفزت 

االنتفا�سة، كما اأنه �سيكون من المبالغ فيه 

توقع ديمقراطية م�ستقرة خالل االأعوام االأولى 

التالية للتغيير ال�سيا�سي. فال�سيء الذي يتعين 

اأن تحققه العملية الثورية هو نقل �سورية اإلى 

اأو�ساع �سيا�سية تقبل االإ�سالح، وت�ستجيب 

بمرونة اأكبر لتطلعات ال�سوريين. ف�سورية ما بعد 

البعثية اأمامها تحديات مهولة ال تقل عن اإعادة 

بناء الدولة والمجتمع، واإعادة بناء القرابة بين 

بها 
ّ
ال�سوريين على اأ�سا�س المواطنة، بعد اأن خر

''النظام'' )الطغمة المالكة الحاكمة التي ال 

تعمل(، ون�سر مناخًا من الحرب الباردة 
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اأ�سلح واأكثر قابلية لالإ�سالح، ثمة اأعباء هائلة 

تقع على عاتق الجيل ال�سوري ال�ساب، هذا الذي 

يخطو اليوم خطوات عمالقة وباأثمان كبيرة 

n .نحو امتالك ال�سيا�سة والحياة

وهناك اأي�سًا اإعادة بناء الجي�س بعد اأن قام 

مفهوم ''الجي�س العقائدي'' بتحزيب الجي�س ونزع 

وطنيته.

ب به 
ّ
ومن تكني�س الخراب العميم الذي ت�سب

النظام البعثي اإلى اإعادة بناء البلد على اأ�س�س 

.............................................

.............................................

من من�سورات موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

الرواية الفل�شطينية الكاملة للمفاو�شات

من اأو�شلو اإلى خريطة الطريق

اأحمد قريع )اأبو عالء(

1

مفاو�شات اأو�شلو

1993

 

531 �سفحة           15 دوالراً )تجليد عادي(

                           20 دوالراً )تجليد فني(

2

مفاو�شات كامب ديفيد 

)طابا وا�شتوكهولم(

2000 - 1995

505 �سفحات           15 دوالراً )تجليد عادي(

20 دوالراً )تجليد فني(                            


