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مقدمة 

ي�سم هذا الكتّيب ال�سغير، مجموعًة من المقالت المختارة، ابتداًء 
موقع  في  م�ستعار  با�سم  وحذر،  وخجل  بخوف  ن�سرتها،  مقالٍة  اأول  من 
»الأوان«، وانتهاًء بمقالة ُن�سرت قبل اأ�سابيع من تاريخ طباعة هذا الكتاب. 
مقالت  من  يتاألف  لكتاب  محددة  هوية  ت�سكيل  ال�سهل  من  لي�س 
منها  اأ�سحب  اأن  حاولت  الن�سو�س،  هذه  تجميع  اأثناء  ولكنني  متفّرقة، 
الحدثّي العابر واليومي الدقيق، لأُبقي على بع�س الن�سغ الفكري ال�سيا�سي 
لفهم  مدخاًل  ربما،  ال�سغير  الكتّيب،  هذا  ليكون  الواقعي،  التوثيقي  اأو 

بع�س الموا�سع في الحدث ال�سوري الراهن. 

دارا عبد اهلل ـــ برلين
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البهجة الخطرة 

يو�سف بزي

من  للتو  خارجًا  كان  الأولى،  للمرة  بيروت،  اإلى  دارا  و�سل  حين 
معتقالت النظام ال�سوري. لم اأكن قد التقيته من قبل، ولي�س لدي اأي فكرة 
عن �سخ�سه، �سوى اأنه �ساب يحمل بركانًا في داخله، كما معظم اأقرانه 
في �سورية الثورة. �ساب ير�سل ن�سو�سًا للن�سر في ال�سحيفة، كانت ت�سبب 
لي وللقراء ده�سة وذهوًل، لي�س لأنها مكتوبة بلغة غير اعتيادية ومتفجرة 
اأن نظامًا ا�ستبداديًا لأكثر من  ولهثة وح�سب، بل لأننا كنا نح�سب دومًا 
ويعدم  متوثبة،  روح  اأي  ويقمع  موهبة،  كل  يكتم  اأن  بّد  ل  عامًا،  اأربعين 
اأتى هذا ال�ساب، الحر خياًل والنا�سج  اأين  المواهب ويطفئ اللغة. فمن 
ال�سبان  من  الآلف  ع�سرات  طلع  اأين  من  بل  �سعرًا؟!  والم�ستعل  تعبيرًا، 
اأمثاله، هوؤلء الذين »اأيقظوا« �سورية كلها من غيبوبة ال�سمت والخوف؟!

هناك، في �سالون النادي الليلي بحّي الأ�سرفية الراقي، في بيروت، 
بداأ دارا يروي لنا تجربته في المعتقل. كان ي�سرد ب�سرعة تجاري �سرعة 
وم�سات ما يتذكره، كمن يالحق كهرباء دماغه.. ثم راح يك�سف عن اآثار 
الكدمات والتعذيب على �ساقه وقدمه واأنحاء اأخرى من ج�سمه، بر�سانة 
هذه  تعّلم  كمعتقل  كاأنه  اآخر.  ل�سخ�س  ج�سمًا  يعر�س  اأنه  لو  كما  طبية، 



10

التقنية، اأي اأن ي�ستقل عن ج�سده كي يتحّمل هول التعذيب، ولكي ي�سون 
كرامته من مهانة النتهاك. 

تختنق  )زوجتي(  »ريم«  جعلت  التي  الجحيم  من  النجاة  حكايات 
اأن ت�ساب باإغماءة في تلك ال�سهرة، لم تخُل من  بدموعها، وعلى و�سك 
مفارقات الرعب وال�سحك والالمعقولية. وعلى الأرجح، انتبهت منذ تلك 
اأن دارا حري�س على الإم�ساك بتلك المفارقات، بو�سفها مجاز  اللحظة 
الحياة ال�سورية كلها وحقيقتها. هذا هو م�سدر قوته التعبيرية في كتابة 
ال�سعر كما في القول ال�سيا�سي. واأبعد من ذلك، قبل دخوله اإلى المعتقل 
وبعد خروجه، ل تتنازل كتاباته عن م�ساءلة »الو�سع الب�سري«، متب�سرًا 
والخير،  ال�سر  والتبا�س  وماأ�سويتهما  باأدوارهما  معًا،  وال�سحية  بالجالد 
ال�سحية  براءة  مقابل  وق�سوته  الجالد  جبروت  تمظهر  اأنقى  في  حتى 

وا�ست�سالمها. 
الفتى الع�سريني هذا، الذي راح يطلق ال�سحكات كمن يطلي غ�سبه 
األمه ب�سوت �سارم، كان ب�سلوكه هذا يدّبر نجاته  باألوان البهجة، ويكتم 
الروحية، منقذًا نف�سه من النحبا�س في دور ال�سحية الكاملة. وفي الوقت 
ذاته، كان بهذا ال�سلوك تحديدًا يهزم غاية جالده: اأن يغدو محطمًا. لذا 
راح يردد على م�سامعنا اأنه �سيعالج نف�سه من »تروما« ما عاناه وما �ساهده 
الحب،  فورًا:  رّد  ذلك،  �ستفعل  كيف  �ساألته  واإذ  المعتقل.  داخل  و�سمعه 

الكثير من الحب.
وكما لو اأنه عا�س عمرًا م�ساعفًا، كان ن�سوجه مباغتًا لنا. هذا العناد 
في تدوين الذاكرة، في منع الن�سيان من الت�سلل، ل اإلى تجربته فقط، بل 
اإلى مجمل الحكاية ال�سورية، كان مقترنًا في نف�سه بالقدرة على الت�سامح، 
وبالنت�سار على الما�سي، عبر دفع زمن ال�ستبداد كله اإلى خانة الما�سي 

والن�سرام. 
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كتابة  اهلل.  عبد  دارا  عند  المتوقدة  الكتابة  حمى  اندلعت  هكذا، 
تطيح  متالحقة  وم�سات  ولذعة.  ل�سعة  و�سربات  وبروق  �سواعق  من 
بالعتبارات الأ�سلوبية للق�سيدة ال�سعرية اأو للمقالة ال�سحافية. ن�سو�س 
»تتحرر« هي اأي�سًا من معتقالت الكتابة العربية وتدبيجاتها. يمكن القول 
المجردة  الأفكار  جمع  على  بمفاجاأتنا  تتلذذ  »تخريبية«  طاقة  لديه  اإن 
العبارة  داخل  وتمزيقها  واليومي،  العمومي  والدارج  ال�سعرية  وال�سور 

الواحدة. 
دارا،  يمار�سها  التي  الخطرة«،  »البهجة  عن  هنا  نتحدث  اأن  يمكننا 
ول�سباب  العربي«،  »الربيع  لجيل  الأبرز  ال�سمة  �ستكون  الأرجح  على  وهي 
تطبع  التي  ال�ساذجة  البهجة  تلك  لي�ست  خ�سو�سًا.  ال�سورية  الثورة 
والت�ساوؤم، ومن  الكارثة  يقين  الطالعة من  تلك  اإنما  الحالمين،  الثوريين 

جذرية الرف�س.
ل  التي  ن�سو�سه،  في  م�سروعيته  »التخريب«  يكت�سب  المعنى،  وبهذا 
تهداأ في النق�سا�س على المنظومة ال�سلطوية للغة والأفكار، وتفكيك تلك 
الثقافة الفا�سدة التي جاورت ال�ستبداد ولب�سته. والأهم في هذا ال�سياق، 
اأطاحوا  الذين  ال�سوريين  وال�سابات  ال�سبان  مئات  بجدارة  يمّثل  دارا  اأن 
فجاأة بتلك المنظومة، مبتكرين لغة �سيا�سية جديدة، لغة باأدوات جديدة، 
اأو  بتظاهرة،  يْدوي  هتاف  في  كما  قرية  اأهل  يرفعها  التي  الالفتة  في 
»�ستاتو�س فاي�سبوكي« اأو »تغريدة« على تويتر، اأو في ن�س �سحافي و�سريط 
ال�سورية  الحال  في  ذلك  وكان  جدار..  على  �سعار  حتى  اأو  يوتيوب  على 
انفجارًا غير متوقع على الإطالق، ل في �سعته وعنفه وقوته فح�سب، بل 

اأي�سًا في اإبداعيته و�سعريته وخ�سوبة مخّيلته.
تلك  اأ�سحاب  هوؤلء،  �سوى  يقدمه  فلن  للم�ستقبل  وعد  كان من  واإذا 

البهجة الخطرة.
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يٌد اخترَقت الُبرج 

ر م�سهد ثقب الطائرة النتحارية للمنطقة  لي�ست م�سادفًة عابرة تذكُّ
الح�سا�سة في »كبد« برج التجارة العالمي، وذلك عند روؤية الفيديو ال�سهير 
بيده  مقتحمًا  م�سلح،  �سوري  معار�س  ت�سكيٍل  في  المقاتل  �سقار«،  لـ»اأبو 

جوف قتيٍل من »الجي�س ال�سوري النظامي«، لينتزع كبده.
التاريخ  اإلى  اإ�سافة  الم�سهدين،  بين  �سطوعًا  الأكثر  الختالف  لعلَّ 
بات، هو اأداة التنفيذ، التي يبدو اأنها ت�سطبغ  وال�سياق والو�سعية والم�سبِّ
بماهية جوهر الهدف، المخَتِرق هنا يقتحم المختَرق باأدواته!، فالطائرة 
الأميركية اأداة اختراٍق فائقة الحداثة وعالية التقنية، بل هي اإحدى ركائز 
العتزاز الوطني في الهوية الأميركية الحديثة، واليد العارية اأداٌة بدائيٌة 
الدعائم  واأحد  الم�ستهدفة،  الجهة  اأدوات  عن  تختلف  ل  اأهلية  غريزية 

العميقة ل�سيطرتها.
اإل اأن الم�سترك الم�سِرق المف�سلي بين الم�سهدين هو تمرد الهام�س 
المال  راأ�س  ب�سطوة  ذرعًا  �ساَق  وقد  العالمثالثي  الهام�س  المركز،  على 
الالمرئية والناعمة والمتدرجة، والهام�س ال�سوري )للت�سخي�س الدقيق: 
قبل  من  المديد  والت�سوي�س  لالإ�سكات  الخا�سع  العربي(  ال�سّني  الريف 

ة واآنية. قب�سٍة ت�سلطية فئوية، �سارخة وفظَّ
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كامل  دًة  مج�سِّ الأول،  الم�سهد  في  الوفيرة  التحليالت  �سالت  وكما 
ال�سّني،  الإ�سالم  ن�س  ي�سمرها  واأزليٍة  اأ�سا�سيٍة  عدميٍة  في  الم�سكلة 
والجغرافيا  والزمن  التاريخ  على  متعاليًا  للعنف  دًا  مولِّ ن�سًا  بو�سفه 
الثاني  الم�سهد  في  بعبٍث  اأزِهقت  التحليالت  فاإن  والجتماع،  والقت�ساد 
»اأبو  بيئة  والبعيدة،  الغام�سة  البيئات  بتلك  العدمية  لتخ�سي�س  اأي�سًا، 
ال�ساغطة  بالعوامل  اأبدًا  عالقٌة  له  لي�س  ت�سرفه  اأن  ولإظهار  �سقار«، 
والظروف الواقعية، بل ثمة ذاٌت اإرهابية غام�سة تاأكل الأكباد، بعد تطبيق 
على  تعي�س  الذات  تلك  و�ستبقى  موؤدلج،  لن�ّس  ومبا�سر  وميكانيكي  اآلي 
الأكباد اإلى الأبد، والعالج ح�سب تلك التحليالت هو اجتثاث هذه الذات 

مع بيئاتها بالكامل!
اإذًا، نحن اأمام نقٍد يحتمي باأفكار فوقية مجردة، نقد تب�سيطي مريح 
قافز فوق العالقات المركبة في الواقع العياني، اإلى جانب غياب نقد يقيم 
وزنًا للتفاعالت في قاع الواقع. اأي اأننا اأمام »نقد كوني« متعاٍل على الواقع، 

يحجب »النقد المندغم« الخارج من رحم الواقع.
الظواهر  اإلى  الالتاريخية  الجوهرانية  العن�سرية  النظرة  هذه 
الجتماعية، وهي في العمق تف�سي عدمية معرفية مت�سائمة، ل تختلف عن 
اأبرزها  تيارات �سيا�سية وفكرية،  العدمية المق�سودة، ت�سترك فيها عدة 

رهٌط ل باأ�س به من مثقفي »الحداثة«. 
الظاهر  »علماني«  اأقّلوي  تفكير  �سديد،  نموذجي  مثال  اأدوني�س  ولعلَّ 
اأهلّي الباطن، الي�سار العالمي والعربي بن�سبة معقولة )كالي�سار التون�سي 
ال�ست�سراق  مراكز  العظمى،  باأغلبيته  الممانع  العربي  والي�سار  مثاًل(، 
الغربية، وفي الأخير النوى الأمنية الحديدية لالأنظمة المافيوية )اآ�سف 
تّدعي  التيارات  اأن هذه  الأمر  الطريف في  ولعلَّ  �سوكت وجميل ح�سن(، 

التناق�س التام في ما بينها!
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ت�سند  �سورية،  في  المقاتلة  الإ�سالمية  ال�سورية  العدمية  اأن  �سّك  ل 
نف�سها ثقافيًا على ن�ّس اإ�سالمي تاأ�س�س لحظة البعث الأولى، ولعلَّ الن�س 
الإ�سالمي بالتحديد ُي�سمر ميزات تجذب العدم، ل تتوفر بالجرعة نف�سها 
الثقة  و�سحب  الخارجي،  الوجود  كاإنكار  اأخرى،  اأيديولوجية  ن�سو�ٍس  في 
من العالم، وتحقير الذات الإن�سانية المدن�سة لالأبد، ل�سالح ما هو اأعلى 

واأكثر قدا�سة. 
ولكن هذا العدمي الكامن، من الم�ستحيل اأن يظهر دون وجود عوامل 
واقعية ومو�سوعية �سيا�سية واقت�سادية ومذهبية واجتماعية ونف�سية، ومن 
اأي زمان ومكان،  العدم في  لبّث  اأن الن�س قابل  الكبير الجزم  التب�سيط 
بمعزل عن المحيط والبيئة، وهذه الم�سادرة ال�ستباقية تجاه فعل الن�س 
)ولي�س رّد فعله( ل تختلف عن نظرة اأ�سحاب الن�س نف�سه اإليه! ب�سفته 
ن�سًا ل يتاأثر ب�سكل العالقات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية في تلك 

اللحظة التاريخية، اأي اأنه فوق الزمان وخارج المكان.
م ي�ستنطق العدمي في الن�س، والعدمي في الن�س غير  الواقع المه�سَّ

قادر من تلقاء ذاته على ته�سيم واقع �سليم.
الذي  ال�سوري،  للنظام  الثاأري  الطائفي  العنف  اأن  القول  �سفوة 
ياأخذ الحيثيات الأهلية بعين العتبار، والمكثَّف منذ �سنتين تجاه بيئات 
اجتماعية مختارة دون غيرها، هو العامل الحا�سم الأول في توفير البيئة 

الخ�سبة لتركيب اأي ن�س عدمي على تلك البيئات.
والحال فاإن كثيرًا من تحليالت المتابعين للو�سعية ال�سورية الراهنة، 
»مدنّيتها«  من  الثورة«  »�سرقة  على  للذات  لوم  واللوم،  بالندم  تن�سح 
المالمح،  مكتمل  مدنيًا  مجتمعًا  كان  ال�سوري  المجتمع  واأن  و»�سلمّيتها«، 
نظام  اإلى  اإ�سافة  وفيرة،  بكميات  ال�سالح  باإدخال  خارجية  قوى  وقامت 
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نعرف  ل  اإرهابية  جماعات  لنا  ا�ستحدث  كلية،  ومقدرٍة  مطلق  ذكاء  ذي 
من اأين؟!

وخبرة  ال�سوري،  الواقع  ع�سكرة  في  الخارج  اأهمية  من  التقليل  دون 
اأنَّ تمحي�سًا  اإل  القاعدة،  اللعب في عتمة تنظيمات  الأ�سدي في  النظام 
ــ ال�سيا�سية،  دقيقًا في بنية الواقع ال�سوري قبيل انطالق الثورة الجتماعيةـ 
يك�سف اأنه من الخطاأ معرفيًا وواقعيًا وتاريخيًا الحديث عن مجتمع مدني 
كانت  �سورية  في  الموجودة  المدن  اأغلب  لأن  ال�سفات،  ومكتمل  ُمنَجز 
ل اإلى مدن بفعالّيتها الذاتية القت�سادية والجتماعية  قرى ريفية لم تتحوَّ
والثقافية، بمعنى اآخر ح�سول حركة تطور �سناعي وثقافي في القاع الأهلي 
ت�سبب في تحلُّل العالقات الجتماعية الأولية، وفتح المجال لحيز اجتماعي 
ُتبَنى فيه العالقات على اأ�سا�س ال�سراكة القت�سادية والتوافق ال�سيا�سي، 
لت اإلى مدٍن بفعل �سلطوي خارجي ق�سري ولي�س  بل اإن اأغلب القرى تحوَّ
للطغمة  التابعة  والأبنية  ال�سلطوي  المال  فراأ�س  تدريجي،  تاريخي  بتطور 
واإل  ن حقيقي وفعال،  لتمدُّ الم�سلح، غير كاٍف  الإ�سمنت  الحاكمة وبع�س 
الدولة  قانون  الع�سائري في  الأهلي  العرف  التف�سير ل�ستمرار وجود  فما 
الو�سعي؟ وا�ستمرار العالقات الأهلية لعبًة دورًا تاأثيريًا فاعاًل في اأغلب 
ال�سّني  الريف  هذا  متنه  حراك  من  نتوقعه  الذي  فما  �سورية؟!  مناطق 
العربي المهم�س، ويتعر�س لهذا العنف المهول؟! بل اإن الع�سكرة التامة قد 
ت على جرحها كثيرًا، مجاملة  تاأخرت قلياًل، وكابرت تلك البيئات وع�سَّ

للتفكير ال�سائد، واأق�سد هنا »المدني« منه بالتحديد.
موافق  طبيعي  وتاريخي  واقعي  �سياق  هي  ال�سوري  الواقع  ع�سكرة 
ال�سوري  المجتمع  طبيعة  بالترتيب:  اأهمها  �سروط،  عدة  لتالقي  تمامًا 
قبيل تفّجر الثورة ال�سورية، العنف المهول النوعي للنظام الفئوي وعالقته 
ال�سيا�سي،  غير العادلة مع المكونات الأولية، ال�سكوت الدولي والن�سداد 
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الأداء ال�سيا�سي الرث والركيك للمعار�سة ال�سورية والتدخالت الإقليمية 
الطائفية.

»اأبو �سقار« َعَر�ٌس ل اأ�سل، نتيجٌة ولي�س �سببًا.
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جسدانية الممانعة 

بتفّوقه  حًا  ملوِّ والمكتوب  المرئي  ب�سقيه  الممانع،  الإعالم  ا�ست�ساطة 
الفي�سبوكية  �سفحته  على  كاتٌب  يذكر  اأن  لمجّرد  وذلك  ال�ساروخي، 
الخا�سة عبارة »الراحلة فيروز«. كاتٌب ممانع اآخر يطلب من المختلفين 
�س رقابهم« ـــ هي مواقف عابرٌة تدعونا اإلى  معه في ال�سيا�سة والراأي »تح�سُّ
ا�ستخال�س �سفات بنيوية قاّرة في ن�سيج الفكر الممانع، تتعدى النحياز 
المجازفة  اإلى  تدفعنا  بل  ذاك،  اأو  الطرف  هذا  اإلى  المبا�سر  ال�سيا�سي 

بنحت م�سطلح، يمكن اأن ن�سّميه »ج�سدانية الممانعة«.
العياني  المادي  الأفول  بمعنى  فيروز«،  »الراحلة  عبارة  فهم  فعند 
من  منق�سيٍة  لمرحلة  التاريخي  الثقافي  الرحيل  بمعنى  ل  الج�سدي، 
التاريخ اللبناني مثاًل، اأو الرحيل المعنوي الفني كاأ�سلوب في الغناء ومزاج 
في الفن. يجعلنا نتوقع اأن م�سكلة الممانعة لي�ست مع اأفكارنا ومعتقداتنا 
واآرائنا، بل م�سكلتها الجوهرية هي مع كينونة اأج�سادنا بو�سفها اأج�سادًا، 
ل  من  الظاهرة.  الوزنية  كتلتنا  مع  الطبيعي،  الفيزيائي  وجودنا  مع 
ي�ستخل�س �سوى الإماتة الج�سدية من هذه العبارة، ل يمكن اأن ي�سعى اإل 

لموت ج�سد قائلها.
ولي�س من تقاليد الفكر الُممانع اأن ي�ستقر ال�سراع في رحبة الأفكار، 
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المتحاورة  المعنوية  الذوات  فيه  تتاأثر  ومتغّير،  عر�سي  �سراع  لأنه 
وتنمحي، لتتولَّد ذواٌت جديدٌة تتاأثر مرة اأخرى، بل يجب اأن يبقى ال�سراع 
ينتهي  ل  التجاه،  وحيد  ماهويًا  �سراعًا  ليبقى  الج�سد،  من�سة حرم  في 
ه في العدم،  اإل بتمّكن اأحد الطرفين من اإفناء ج�سد الطرف الآخر وزجِّ
�سراعًا اأدواته ال�سواريخ والملّثمون وكواتم ال�سوت، فهمُهم للعبارة من 
المدخل الج�سدي ال�سيق، يف�سي م�سكلتهم الأ�سا�سية مع اأج�سادنا، التي 

يبدو اأنهم قد �ساقوا ذرعًا بها.
للت�سدد  المكافئ  المعاك�س  التمثيل  هي  المطلقة  الج�سدانية  ولأن 
ال�ساهَد  يكون  اأن  كذلك،  والحال  غريبًا  فلي�س  الأ�سولي،  الطهراني 
يمتلك  طائفي  ديني  حزٌب  الممانع،  للفكر  د  المج�سِّ الواقعي  الع�سكري 
نظرة طهرانية �سافية تجاه العالم والوجود والأ�سياء. لئٌق ومفهوم هذا 
والفكر  الروحانية(  )الظالمية  اهلل  حزب  ميلي�سيا  من  كل  بين  التزاوج 
التي  الدعوات  هي  وم�سحكٌة  الق�سوى(،  )الج�سدانية  الممانع  النظري 
تف�سل بين بنية الفكر الممانع و�سالح حزب اهلل، هي قريبٌة تقريبًا من 
الدعوات التي تبّرئ تبرئة مطلقة ممار�سات الأ�سوليين الإ�سالميين عن 
في  دومًا  التوتاليتارية  مبّرري  كعادة  لالإ�سالم،  الن�سية  النظرية  العدة 

قيها«. �سة، واإلقاء اللوم على »مطبِّ تبرئة الن�سو�س الموؤ�سِّ
فقط،  المعنوية  الطهارة  مع  المماِنعة«  »الج�سدانية  تتمف�سل  ول 
ح�سي�س  اإلى  تنحدر  اأن  في  قابلية  لها  بل  اهلل«،  »حزب  نموذج  في  كما 
النكاح«  »جهاد  م�ساألة  في  كما  الج�سدية«،  »النجا�سة  بـ  الآخرين  اتهام 
ـــ  الأخبار  )جريدة  والمكتوب  المرئي  خطابها  في  موؤخرًا  ظهرت  التي 
التركيز على  اإذ يتمُّ في هذا ال�سدد  المنار....(،  ـــ قناة  الميادين  قناة 
عدمية غريزية جن�سية غام�سة مغرو�سة في اأج�ساد الآخرين )وهم دومًا 
من المختلفين �سيا�سيًا بال�سرورة(، مع خلطها بروايات مخياٍل فالو�سي 
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مري�س )�سيوخ دين يمار�سون الجن�س، قا�سرات يتناوب على اغت�سابهن 
م�سلحون ملتحون...(، اإنها الممانعة التي ل ترى في الآخرين المختلفين، 

�سوى اأج�ساد )ل ذوات( �سبقة و»دن�سة«، جائعة جن�سيًا اإلى ما ل نهاية.
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ف  عن االنتفاضات و المثقَّ

اأظهرت حركات التغيير العربي المتباينة الأطوار، من حيث التغاير 
في الدواخل القطرية، و المتحدة الإلهام من حيث ن�سدانها الديمقراطية 
ال�سيا�سية والعدالة الجتماعية، عدوى في النتقال اأ�سا�سها وجود ح�سا�سية 
م�ستركة ناجمة عن التماثل في الهوية الثقافية. ولعلَّ اأكثر الم�سائل التي 
�ستواجه المتابع للراهن المحتدم اإ�سكالية واإثارة للحيرة، هي ُمباغتة هذه 
النتفا�سات للناقدين والمحّللين والمثقفين، و�سبب كون حركات التغيير 

الجارية ع�سيًة على التنبوؤ و�سادمًة لالأنتلجن�سيا العربية الحالية.
ر هيغل �سبَب انطالق الثورات عبر التاريخ باأنه »ال�سعور الواعي  يف�سِّ
اأ�سا�سي  �سكل  في  ال�سعور  هذا  راكَم  العربية  الو�سعية  ففي  بالنق�س«، 
محتكرة  المعارف  كل  كانت  اإذ  المعرفة،  منابع  مع  ال�سلطة  عالقة  تغيُّر 
لتبقى  م�سالحها  وفق  ومفلترة  ال�سلطوية  الرقابة  قبل  من  وم�سادرة 
من  العالقة،  تلك  ل  تبدُّ �ساعد  لقد  والقمع.  ال�سبط  بحاجات  مح�سورًة 
ر�سٍّ  اإحداِث  في  تفاعلية،  ت�ساركية  اأفقية  اإلى  تلقينية  انتقائية  عمودية 
اإلى  الفرد من متلقٍّ مهم�س  ال�سائدة، وتحوُّل  الفكرية  عميق في الذهنية 
يمّثله  الذي  المركزي  الفردي  العقل  ت�سدع  اإلى  اأدى  ما  م�سارك،  �سانٍع 
المثقف النرج�سي المتعالي، واإعادة العتبار اإلى عقٍل جمعي توا�سلي اأكثر 
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انخراطًا وم�ساركة، والذي يمّثله »المثقف الع�سوي«، بالمعنى الغرام�سي.
خاللها  من  يحوم  التي  الفل�سفية  الفكرية  المداخل  كل  فاإن  ومنه 
لدرا�سته  المعقد  الراهن  الحدث  حول  بذاته  المكتفي  الفردي  المثقف 
�سكوني  نظري  بعر�ٍس  تبتدئ  المقاربات  غالبية  لأن  ناجعة،  تكن  لم 
لجملة من المبادئ والم�سلَّمات المعلَّقة في �سماء التجريد، يليه مبا�سرة 
من  ينا�سبها  ما  النظرية  دات  المجرَّ هذه  لَتْلبي�س  تطبيقي  اإجرائيٌّ  ق�سٌم 
ال�سديدة الحركية وال�سيولة. يتجلى ذلك في �سكل فاقع  الواقع  معطيات 
في تحليالت كثيٍر من المثقفين للحدث الراهن، العربي عمومًا وال�سوري 
خ�سو�سًا، فتف�ّسي تلك المقاربات اأدى اإلى ارتباك معرفي حاد وانف�سال 

على م�ستوى الركائز النف�سية التحتية. 
ل  اإن ذروة هذا الدوخان تظهر لحظة ال�ستقاق على نحو اآني و متعجِّ
الثالث:  الإيديولوجيات  على  ذلك  وينطبق  ال�سلب،  الفكري  الن�س  من 
ف�ساًل  الإ�سالمية،  والدينية  المارك�سية،  وال�ستراكية  العروبية،  القومية 
تحليلية  نماذج  في  وتعليبه  انغالقية  قراءات �سدية  في  الواقع  اأْمثَلة  عن 

ثابتة. 
�ساأ�ستدعي في مرافعتي تحليالت كثٍر من المارك�سيين ال�سوريين حول 
الحراك المت�ساعد الذين يوؤكدون دومًا اأ�سبقية القت�سادي على ال�سيا�سي 
المارك�سية  النظريات  اإ�سقاط  عبر  وذلك  الحرية،  على  الخبز  واأولوية 
التقليدية على الواقع ال�سوري لتاأويل ال�سراع باأنه طبقي مح�س )ل اأدري 
ما مدى �سحة الحديث عن طبقات م�ستِغلة وطبقات م�ستَغلة في الحالة 
والعتماد  الت�سنيع  و�سعف  الذاتي  الوطني  الإنتاج  لنعدام  ال�سورية، 
لي�س  الم�ستفحل  الطائفي  الذاتي  الوعي  واأن  وال�ستيراد(،  الريع  على 
�سوى �سعور ديني عابر، وهو في الباطن وعي طبقي محدد هدفه الق�ساء 
على الملكية الخا�سة واإقامة المجتمع ال�ستراكي والتخل�س من �سيطرة 
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البنوك، وذلك لطم�س معالم المدخل الحقوقي ال�سيا�سي )الذي هو اأي�سًا 
والكرامة  الحرية  مبادئ  واإبقاء  الحالت(  درا�سة  في  وحده  كافيًا  لي�س 
التاريخي وغير قادرة على فعٍل  ال�سياق  دات �سعورية، منف�سلة عن  مجرَّ

ق ُمغيِّر. خالَّ
الممتلئ  والعقل  النقدية،  للنظرة  حاجبة  ال�سارمة  النظريات  اإن 
باليقين والمتخم بتفكيٍر خّطي ب�سيط ي�سبح محكومًا بوعي َحْرفّي بالغ 
ب معقد منفلت من  واقع مركَّ اإلى  ب  الت�سرُّ ي�ستطيع  وبالتالي ل  الأدلجة، 

عقال القواعد التاأ�سي�سية.
حالة  عن  المثقف  و�سع  نف�سل  اأن  ن�ستطيع  ل  اأخرى،  ناحية  من 
الثقافية المجتمعية لي�ست منف�سلة  البنية  الثقافة ب�سكٍل عام، لأن حالة 
)ربما  الت�سلُّطية  الأنظمة  فهذه  الحاكم،  ال�سيا�سي  الجهاز  تركيبة  عن 
نعومة هذا الم�سطلح ل تكفي للدللة على بط�سها، خ�سو�سًا في الحالة 
هذه  باأحوال  المتعلقة  المعارف  تح�سيل  عرقلة  في  اأمعنت  ال�سورية( 
في  الم�ستغلين  على  دومًا  ُتفر�س  كانت  دة  مقيِّ �سروطًا  لأن  المجتمعات، 
اكت�ساف الدواخل الوطنية، فتبقى هذه المجتمعات غام�سة من قبل من 
اإجراء تحقيق ميداني  اأحدهم مثاًل  ي�ستطيع  هم داخلها وخارجها، فهل 
وا�ستق�ساء مح�سو�س حول الفقر اأو معدل خ�سوبة المراأة من دون المرور 
بمئات الموافقات الأمنية؟! ثم هل يمكن مقارنة �سرف عائدات الموارد 
اأجهزة  على  الوطنية  الثروة  اإغداق  مع  بالمقارنة  المعرفة  اإنتاج  حول 

ال�ستخبارات؟
غياب حرية ال�ستق�ساء والطالع والن�سر، اأدى اإلى �سعف التحقيقات 
المنهجية والدرا�سات العملية لأو�ساع المجتمعات، وتم العتماد، على حد 
تتخذ  التي  ال�ستخباراتية  »المعرفة  على  بي�سون،  اأحمد  الموؤرخ  تعبير 

الو�ساية �سبياًل للدراية، والخا�سعة لتوازنات الخوف والم�سلحة«.
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اإذا كان وقوف المثقف اإلى جانب الأنظمة الت�سلطية هو خيانة لدوره 
واإظهاره  لالنتفا�سات  ال�ساذج  تاأييده  فاإن  الثقافي،  ول�سميره  الواقعّي 
وبراءتها  النتفا�سات  هذه  نقاء  وتاأكيده  ال�سارع  مع  لالندغام«  »�سبقًا 
ها من اأية م�ساكل اأو تحديات اأو اأخطاء ُيعتَبر خيانًة اأكبر،  ون�ساعتها وخلوِّ
المثقف الحقيقي يبقى على م�سافة نقدية حقيقية و�سارمة من ال�سارع، 
ليكون و�سيطًا بين الفكر )من دون ادعاءات نخبوية( وال�سارع )من دون 
الوقوع في فخ ال�سعبوية(، وذلك للحفاظ على الجوهر القيمي والأخالقي 
واّتخاذ  العارم،  والغ�سب  المفاجئة  لليقظة  الذهول  من  فبدًل  للحراك، 
هذا  يربط  اأن  عليه  والتعجب،  للمديح  مادة  وغريزّيته  ال�سارع  طبيعية 
المخا�س الميداني الجبار بروؤية �سيا�سية حداثية مت�سقة ومتما�سكة، واإل 

فما اأكثر �سارقي الثورات!
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نقد السالح، ونقد نقد السالح 

الح ب�سفته �ساعقاً لالحتراب االأهلي ال�سرّ

حقيقتان واقعيتان )مواجهة الثانية لحقًا اأ�سعب من مواجهة الأولى 
ودواخلها  الم�سحوقة  ذواتها  ال�سعوب  اكت�ساف  لحظَة  تظهران  راهنًا( 
ن�سجًا  ونواجه  �سر�سة،  ا�ستبدادية عدمية  اأنظمة  نواجه  اإننا  اإذ  الوطنية، 
اجتماعية متهتكة متخمة بر�سو�س عمودية في العمق، اإثر ت�سيي�س �سلطوي 
نفعي للتنابذ الأهلي والمذهبي الكامن بداخلها. وهنالك �سببان اأ�سا�سيان 
اأولها  للتفّجر،  قابلة  الم�سرقية ه�ّسة مت�سدعة  المجتمعات  ران كون  يف�سِّ
العلني،  والنقا�س  العام  الف�ساء  يحتكر  �ساغط،  مطبق  �سلطوي  عنٌف 
كّد�س كل الم�ساكل الجتماعية والعقد التاريخية بحيث تتراكم في الخفاء 
وتتعّفن، لتبدو لحظة انك�سافها المفاجئ على �سوء العلن، م�سائل نا�سجًة 
منجزًة ع�سية على الحل، اإ�سافة اإلى ثقافة تبريٍر ذاتي متنها عناٌد ثقافي 
م العالم مانوّيًا بين نحن »الأخيار«، وهم »الأ�سرار«، ت�سّيطُن  مكابر، تق�سِّ
الآخَر البعيد جوهريًا وتلحق نكو�سنا الم�ستمر بـ»موؤامراته الدقيقة«، ما 
اأدى اإلى منع »ا�ستغال الذات على الذات«، على حد تعبير الراحل محمد 

اأركون.
اإن المجتمع ال�سوري يمر بمرحلة انتقاٍل ع�سية تم�س �سميم وجوده، 
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جعلت الفرد فيه يرتد نحو المذهب، لأنه الملجاأ الآمن الوحيد في مراحل 
ل  التحّول القلقة، وكاأي مجتمع ب�سري »طبيعي«، ي�ستفحل فيه العنف وتتفعَّ
فكريًا  ترفًا  ال�سيا�سة  ت�سبح  البقاء،  وغرائز  النف�س  عن  الدفاع  نوازع 

وممار�سًة كمالية فائ�سة، فـ)ل �سوت يعلو فوق �سوت الر�سا�س(.
وي�ست�سّف المتمعن في الحالة ال�سورية ا�ستقطابًا طائفيًا حادًا ت�سهده 
ال�ساحة ال�سورية، اأفرزه ب�سكل اأ�سا�سي التوازن ال�سلبي ال�ساّل المف�سي اإلى 
ا�ستع�ساء مزمن حاد اأدى اإلى ان�سداد الأفق ال�سيا�سي في الأزمة ال�سورية 
الحتجاجات،  اإخماد  على  النظام  قدرة  بعدم  ذلك  ويتمظهر  الملتهبة، 
اإ�سقاط  على  والع�سكري  المدني  نيها  بمكوِّ المنتف�سة  الكتلة  قدرة  وعدم 
ترتيب  فيه  يعاد  عام  اإقليمي  مناخ  الوطني  التباعد  هذا  وعزز  النظام، 
التحالف  فلي�س  المذهبي،  للتمو�سع  تبعًا  ال�سطفافات  ونحت  الأولويات 
»الممانعة«  باأيديولوجية  المغّلف  اللبناني  ـــ  العراقي  ـــ  ال�سوري  الإيراني 

�سوى م�سودة لم�سروع مذهبي معّين.
اإلى  تحّولها  ويرّجح  �سورية،  اأزمة  اإلى  ال�سورية  الثورة  ما حّول  وهذا 
»م�ساألة �سورية«، مما يجعل الو�سعية ال�سورية مفتوحًة على ماآلت خطيرة، 
والإقليمي.  القطري  النطاقين  على  محمودة  غير  مفاعيلها  �ستكون 
ال�سورية  النتفا�سة  في  الجزئي  الع�سكري  الملمح  ت�سخم  بعد  خ�سو�سًا 

وتحّول العنف من متقطع مبعثر، اإلى مت�سل ممنهج.
ال�سورية،  النتفا�سة  ع�سكرة  في  الحقيقية  الخطورة  تكمن  هنا  من 
ل�سدة تعقيد العالقة بين النظام ال�سوري والتركيبة الأهلية الرخوة اأ�ساًل 
فاإن  لذلك  بال�سر،  الآخر  تتاأفف كل منها من  متكارهة  بعنا�سر  والمليئة 
كتٍل  مع  ب�سدة  المتماهي  ال�سوري  ال�سلطوي  للمرّكب  الم�سلح  التفكيك 
الترابية  اأهليٍة من ال�سلب الجتماعي، ي�سّكل تهديدًا لي�س فقط للوحدة 
وتوازناته،  الأهلي  التعاي�س  بحدود  مبا�سر  م�سا�ٌس  هو  واإنما  ال�سورية، 
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عند  اندمالها  ي�سعب  العمق  في  غائرة  بجروح  الوطني  للج�سد  واإ�سابٌة 
لوٍن  من  �سيكونون  ال�سالح  حاملي  اأن  علمًا  وطنيًا،  الدولة  بناء  اإعادة 
مذهبّي معّين، وبالتحديد اإ�سالميين جهاديين يمتلكون عقيدة ا�ست�سهادية 
مقاتلة )للتذكير هوؤلء ل يقاتلون »اأعداءهم« ب�سبب عدم تمثيلهم �سرعية 
اإثارة  على  وقدرٌة  وعدوى  �سهوٌة  ولل�سالح  اهلل!(،  �سرعية  واإنما  ال�سعب، 
)اأغلب  والتحديث  التمّدن  تعرف  لم  مجتمعات  في  خ�سو�سًا  الذاكرة 
المدن هي عبارة عن قرى تحّولت اإلى »مدن« بفعل �سلطوي خارجي ولي�س 
بفعاليتها الذاتية القت�سادية والجتماعية والثقافية، فراأ�س المال والقوة 
والإ�سمنت الم�سّلح ل تكفي للتمدن!(، اإ�سافة اإلى احتمال تحّول ال�ساحة 
فيها  يمتزج  اأمكنًة  تقتن�س  التي  المتطرفة  للتنظيمات  اإلى ع�ّس  الوطنية 
�سعف تراكم الحداثة وتقاليد العلمنة مع ه�سا�سة الدولة، وحتى اإن تمكنت 
تلك الف�سائل الم�سلحة من اإ�سقاط النظام )وهذا غير م�سمون طبعًا(، 
فاإن احتكامها بعد ذلك اإلى الطاولة ال�سيا�سية ومن�سة ال�سراع ال�سلمي 
»تفّرج«  من  مع  و»ا�ست�سهد«  »جاهد«  من  ي�ستوي  فكيف  �سعبًا،  �سيكون 
داخل  م�سلحة  ميلي�سيا  عن  حّي  نموذج  اهلل  حزب  لبنان،  وفي  ر«؟!  و»َنظَّ
دولة، واإ�سبعه جاهزة دومًا على الزناد ليلّوح به ويوجهه اإلى الداخل في 

الق�سايا ال�سائكة.
بالتاأكيد ال�سلطة ال�سورية هي من تتحّمل م�سوؤولية التجاء النا�س اإلى 
العنف، ولذلك ل تّدعي هذه ال�سطور معالجة نظرية متعّففة ول تنظيرًا 
الثورات الذين  اأ�سولّيي  اأمام  اأن ندلي براأينا  ا�ستعالئيًا، ولكن من حقنا 
راأ�سنا  في  الثلج  ن�سع  واأن  الثورية،  ال�سرعية  با�سم  الأفواه  بكّم  يقومون 
قلياًل ونخرج من �سجيج اللحظة الراهنة الحالّية وهيجانها، ونفّكر قلياًل 

باللحظة التاأ�سي�سية المقبلة.
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ال�سالح و الم�سلرّح في الحالة ال�سورية

اأ�سحى  النا�س  ال�سلمية من  ال�سرامة في طلب  فاإن  اأخرى  من جهة 
�سربًا من »النّق« المزعج والوخيم. الجلو�س خلف ال�سا�سات على الأريكة 
»يواجهون  الذين  النا�س  اأخالق  طهرانية  على  الكثيف  والتعويل  الوثيرة 
الدرا�سة  ا�ستحقاق  من  هروب  هو  العارية«،  ب�سدورهم  الأمن  ر�سا�س 
الواقعية المنهجية، و�سدٌّ لعجز عن المعرفة، ف�ساًل عن انتهازية المنّظر 

من َعٍل.
النا�س  جعل  الراهنة  ال�سورية  الو�سعية  في  المزمن  الأهلي  التف�سخ 
تحّول  اأي  في  الوحيد  الآمن  المكان  لأنه  الأولي،  المكّون  بدفء  يحتمون 
الالم�س  الفطري  الوعي  خامة  ي�سّكل  الدين  ولأن  الماآل،  �سبابي  جذري 
ل�سرائح وا�سعة من النا�س، اإ�سافة اإلى عنف اأهلي )لي�س عنفًا �سيا�سيًا( 
با�ستمرار  وي�ستمر  الجتماعية  التاريخية  الثقافة  عمق  في  تبريره  يجد 
وجود الخ�سم. اأدى تفاعل ما �سبق اإلى ا�ستنفار التدّين القاّر، وا�ستنطاق 
الطائفي الراكد، وتنامي العنف، بو�سفه معادًل اأق�سى للتدّين، بعد ف�سل 
اللجوء  عند  المنتف�س  الجمعي  الوعي  في  تجلى  فادح  �سيا�سي  اأر�سي 

ال�سيا�سي اإلى اهلل: )يا اهلل ما لنا غيرك يا اهلل(!
القليلة  ال�سطور  هذه  ت�ستطيع  ل  ومخيفة،  كثيرة  الت�سلح  م�ساّر 
الت�سدي لها جميعًا، اأبرزها التباعد الأهلي الحاد نتيجة تر�سيخ ال�سالح 
ل�سعور الم�سلح بهويته، في محاولته لنْحت مالمح هوية »المحتل«، وكلما 
كان المجتمع الم�ساب اأقل ه�سمًا لمفاهيم الحداثة والتقاليد ال�سيا�سية 
المذهبية  التمايزات  تفعيل  على  ال�سالح  هذا  قدرة  كانت  والد�ستورية، 
واإطالق كميات من الح�سر النف�سي الجمعي اأكثر، فينتك�س الم�سلح اإلى 
ح�ساب  على  الطائفي  الذاتي  الوعي  تح�س�س  ويزداد  خام،  بدئي  معطى 

رابطة وطنية معقلنة.
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البدائي  الوعي  في  غريزية  حالة  الت�سلح  هل  اأخرى  زاوية  من 
ال�سوريين  اإلى تحطيم ذوات  الدوؤوب والممنهج  ال�سعي  األي�س  لل�سوريين؟ 
ما  وعّززه؟  اأيقظه  ما  المافياوية هو  النواة  ت�سلط  والمعنوية من  المادية 
المغري اأ�ساًل للت�سلح في الحالة ال�سورية؟ الدخول في معركة خا�سرة �سد 
نظام يمتلك كل �سيء؟ هل هو ترف �سلوكي وممار�سة فائ�سة، اأم احتجاج 
منهك على واقع مهول مغلق وتبديد لإخفاقات متكررة على كل الأ�سعدة؟ 
هل المعالجة تكمن في �ستم الم�سلحين وال�ستعالء عليهم ونعتهم ب�سعبوية 
رثة في ت�سّكك �سلبي غير منتج، اأم معالجة الو�سع الذي اأدى اإلى الت�سلح؟ 
تاريخي  الم�سلح هو كائن  والم�سلح، لأن  ال�سالح  نفّرق بين  اأن  علينا 
كل  يبتلع  اأ�سود  ثقبًا  لي�س  هو  المركب،  التحليل  لقوانين  يخ�سع  متحّول 
اإلى �سلوك  اإلى الفعل، التجاوؤه  ال�سدمات وي�سكت، هو مفعول به ا�سطر 

ب�سع فر�سه �سلوك اأب�سع، هو نتيجة ولي�س �سببًا.
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المسألة الطائفية في سورية 

ت�سيي�س الطوائف و تطييف ال�سيا�سة

من اأهم الفوارق الفعلية بين الأنظمة التوتـاليتـارية المركزيـة الأوروبية 
ال�سوري  )البعثين  العربية  التوتاليتارية  الأنظمة  و  والنازية(  )الفا�سية 
الأهلية  بالمكونات  الحاكم  ال�سلطوي  المرّكب  عالقة  هي  والعراقي(، 
الأولية ال�سابقة للدولة، اإذ ا�ستطاعت النازية وظيفيًا التحايل على النزاع 
الآرّي  للعرق  قومية  حما�سٍة  بتاأجيج  وذلك  الكاثوليكي،  ـــ  البروت�ستانتي 
»القديم«،  الم�سيحي  الدين  في  الكامنة  الح�سا�سيات  اأزاحت  »الحديث« 
فالتقى بذلك المزاجان البروت�ستانتي والكاثوليكي في دعم النازية، كما 
ا�ستطاعت الحركة القومية ال�ستراكية تحديث التنابذات الأهلية وتحقيق 
اللتهابات  �سبِّ  طريق  عن  المجتمعية،  لل�سقوق  عابرة  وطنية  وحدة 
هتلر،  يقودها  الرجعية  بالتقاليد  مليئة  جامعة  يمينية  حركة  في  الأهلية 
بعك�س التوتاليتاريات العربية التي كانت مندخلًة في ال�سلب الجتماعي 
الوطني. عالوة  الن�سيج  تف�سيخ  في  واأمعنت  الأهلي،  ال�سراع  في  وطرفًا 
على ذلك، فاإن ما اأدى اإلى انق�ساع الإيديولوجيا وظهور النواة ال�سلطوية 
بعريها الطائفي المح�س في التوتاليتاريات العربية هو ه�سا�سة التاأ�سي�س 
النظري الإيديولوجي المتمثِّل ب�سعف الطاقة التخيُّلية التحويلية )الأداة 
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الحديدية التي تحّول الواقع اإلى ما ينبغي اأن يكون( في الذهنية الكليانية 
اأن يقارن ن�سو�س مي�سيل عفلق الخطابية  اأحٌد  المت�سلطة، فهل ي�ستطيع 
الحما�سية بالمناظرات العميقة بين �ستالين وتروت�سكي؟! اأو الم�ساواة بين 
كتاب:  )اأنظر  هتلر؟!  لأدولف  »كفاحي«  وكتاب  الممل  الأخ�سر«  »الكتاب 

»ق�سايا قاتلة« للمعلِّق اللبناني حازم �ساغية، ال�سادر عن دار الجديد(.
المجتمعات  جذر  في  اأ�سلية  جوهرية  محددات  توجد  فال  ومنه، 
الم�سرقية تجعل اأبناءها طائفيين اأ�سرارًا، كنتيجٍة قدرية واأزلية لتعددية 
عاهًة  لي�ست  والطائفية  اأهلية،  حرب  اإلى  حتمًا  �ستوؤدي  ومذهبية  دينية 
بنيوية كامنًة في جينات هذه ال�سعوب، وذلك في محاولت بع�س المفكرين 
على  وع�سية  الزمن  على  ثابتة  ذاتية  ديناميكيٍة  لخلق  والم�ست�سرقين 
اإنتاج الطائفية با�ستقاللية مطلقة  التاريخ في وعي هذه الطوائف، تعيد 

عن ممار�سات ال�سلطة ال�سيا�سية الحاكمة في تلك اللحظة التاريخية. 
الفروق  لتراكب  نتيجة  الطائفي  ال�سعور  ي�ستيقظ  اأن  الممكن  من 
)انظر  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية  اأو  اجتماعية  فروق  مع  والمذهبية  الدينية 
»الطائفية و ال�سيا�سة في �سورية« ليا�سين الحاج �سالح في كتاب »نوا�سب 
اأي  ال�ساقي(،  دار  عن  ال�سادر  �ساغية،  حازم  اإعداد  من  ورواف�س« 
مقابل  مهمل  )ريف  الطائفي  والنتماء  الطبقي  التمو�سع  بين  التمازج 
مة، غنى و فقر، تمثيل وا�سع في الموؤ�س�سات الر�سمية مقابل  مدينة مخدَّ
حرمان من التمثيل(، لكن الم�ساألة الطائفية في الحالة ال�سورية مرتبطة 
للطائفية(  الأ�سا�سي  ال�سيا�سي الحاكم )المولِّد  العمق بف�سل الجهاز  في 
»حرم«  اإلى  الفعلي،  العنف  حيث  المجتمع  »َرْحَبة«  من  ال�سراع  نقل  في 
ال�سيا�سة حيث العنف الرمزي، وبالتالي القتراب من الع�سبوية ال�سلطوية 

الخا�سة، والبتعاد عن منطق الدولة العمومية في اأ�سول الحكم.



32

»ترييف المدن« اأهم عوامل الم�ساألة الطائفية

اأدى المزج المحكم بين الليبرالية القت�سادية والت�سلط ال�سيا�سي اإلى 
�سعف الطاقة الدمجية للمدن الكبرى، فح�سل اأخطر ت�سّوه اجتماعي في 
تاريخ �سورية المعا�سر )له دوٌر ل ي�ستهان به في خلق »حالة طائفية«( األ 
فها علماء الجتماع الفرن�سيون باأنها  وهو عملية »ترييف المدن«، وهذه يعرِّ
المدينة  التقليدي قانوَن  الع�سيرة  اإرادية عاجلة يغزو فيها عرُف  »عملية 
الوطنية،  العنا�سر  بين  الخاّلق  الندماج  فر�س  ب�سببها  تقّل  الو�سعي، 
وترقُّ �سماكة الطبقة الو�سطى، ويزداد ترّكز الثروة بيد اأقلية اقت�سادية، 

وتظهر اأحزمة اأحياء ع�سوائية حول المدن«. 
�سبب  اأي�سًا  هنا  )من  ال�سلطوية  ال�ستراكية  الإيديولوجيا  وكانت 
ب�سبب  وحرفيًا  زراعيًا  ال�سلطوي  ال�ستراكي  الإيديولوجي  الخطاب  بقاء 
النازي  الإيديولوجي  الخطاب  مع  بالمقارنة  الريف،  من  انطالقه 
للحقد  حامٍل  خير  والطوباوية  الطهرانية  ب�سحنتها  ع(  والم�سنَّ الموؤدَلج 
التاريخي المتراكم في ذات الفالح المهّم�س على ت�ساوف وتباهي عا�سمة 
اإذ كان  الأمويين، وبقي لدى الأقّلوي هاج�ٌس نف�سيٌّ بالتهديد و التوّج�س، 
لت لتقّلد  لديه الإدراك الكافي باأن الهوية الأهلية ل الكفاءة الفردية تو�سِّ
المن�سب الحالي، وباأن الموقع الر�سمي في تراتبية الدولة لم ياأت نتيجة 
التباعد بين  ا�ستثناء �ساذ وظرفي، فزاد  تطور طبيعي تدريجي بل ثمرة 
الأقلية العلوية )الأقليات عمومًا( والأكثرية ال�سّنية، وبقي المجتمع ال�سّني 
بين  التام  �سبه  التماهي  وهنا ح�سل  ومهددًا،  �سديميًا وغام�سًا  ال�سوري 

الأوليغار�سيا الع�سكرية الحاكمة والأقلية الَعَلوية.

ي االإيديولوجيات باالنق�سامات العمودية عالقة ت�سظِّ

قاطرًة  ت�سبح  �سعبوية  اإيديولوجيا  اأية  فاإن  كذلك،  الحال  دام  ما 
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نات قبلية، من هنا ثمة ت�سوي�ٌس يجري التكتم عليه دومًا في النتاج  لمكوِّ
بين  النخب  م�ستوى  على  بدقة  الف�سل  �سعوبة  مفاده  المكتوب،  ال�سوري 

الأهلي المجتمعي وال�سيا�سي المدني. 
في  الأهلية  والمنابت  الإيديولوجية  الخيارات  في  التمحي�س  اإن 
الخيارات  اأن كثيرًا من  بينها، �سُيظهر  المقارنة  واإجراء  ال�سورية  الحالة 
اأغلب  كون  معنى  ما  واإل  الأهلية،  النتماءات  من  بريئًة  تكن  لم  الفكرية 
العلمانيين والمطالبين بف�سل الدين عن الدولة من الأقليات؟ وكون اأغلب 
الذين يطالبون بالديمقراطية وبحكم �سناديق القتراع هم من الأكثرية 
اأهلية  الطابع  فكرية  فعٍل  ردة  الإيديولوجي هنا  النحياز  األي�س  الأهلية؟! 
الدافع؟ األي�ست الإيديولوجيا مراآًة لت�سخيم الذات المجروحة المذعورة 
على ال�سعد القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية؟ طبعًا، هذا الفترا�س 
لي�س قانونًا قطعيًا، ول عالقة للعلمانية والديمقراطية، بو�سفها مفاهيم 
بين  ال�ستباك  ولكن  المجتمعية،  التكوينات  بهذه  مجردة،  نظرية  كونية 
الكوني العام والتاريخي الخا�س في الو�سعية ال�سورية كان م�سّوهًا و عاقًا.

ر خْلق »الطائفة ال�سنرّية« في تعذُّ

النت�سار  ومبعثرة  كبيرًة  الجماعة  كانت  كلما  اأنه  ذكره  المهم  ومن 
الموجود في  الفالح  ك�سور طبقية حادة )مقارنة  ورازحًة تحت  جغرافيًا 
المقيم في حي  الثري  ال�سامي  التاجر  المهّم�س مثاًل مع  الزور  ريف دير 
ا�ستنتطاق  فاإن  مدينة(،  ـــ  )ريف  نابذة  ثقافية  و�سراعات  رمانة(،  اأبو 
ال�سيا�سي،  والفعل  الإمكان  حيز  في  ْقله  و�سَ لها  الطائفي  الذاتي  الوعي 
ومت�سابهة  الجغرافي،  النت�سار  زة  متركِّ �سغيرة  جماعة  في  منه  اأ�سعُب 
التمو�سع الطبقي. اإ�سافًة اإلى ذلك، فاإن هناك عائقًا مو�سوعيًا وتاريخيًا 
�سّنية«  »طائفة  اإلى  ال�سورية  ال�سّنية  الجماعة  تحويل  يعرقل  اأهمية  اأكثر 
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حة المالمح، األ وهو افتقار الذاكرة ال�سّنية ال�سورية  ة التوجه وم�سرَّ خطيَّ
الجمعية اإلى ر�سو�س ا�سطهاد راعفٍة و�سرديات مظلومية متقّيحة ت�ساعد 
وهذه  البكائي،  والترا�ّس  العددية  والتعبئة  الغرائزي  ال�ستنفار  على 
العنا�سر ملّحة لأي هوية مغلقة تهند�س نف�سها وجدانيًا بال�سد من الآخر 
)مثل ال�سيعية ال�سيا�سية في العراق مثاًل(، واأهم الدلئل الواقعية الح�سية 
ماأ�س�سة  في  الم�سلمين«  الإخوان  »جماعة  ف�سل  هو  الّدعاء  هذا  ل�سواب 
جماعة(  لكلمة  ال�سكوني  العياني  العددي  )بالمعنى  ال�سّنية  الجماعة 
وتحويلها اإلى »طائفة �سّنية« معاِدلة لها في من�سة ال�سيا�سة، وبقاء فكرهم 
كافية  �سّنية«  »طائفة  وجود  لعدم  ال�سيا�سية،  اأوراقهم  حبي�س  الطائفي 
تنّفذ الم�سروع. �سفوة القول: الحديث عن »طائفة �سّنية« منجزة و كلية 
ومتجان�سة في الحالة ال�سورية هو اأقرب اإلى نحت بناء اإ�سمنتي متما�سك 

من �سل�ساٍل �سبه �سائل.

 72 الجنايات في فرن�سا )اأكثر من  اأغلب �سجناء  فاإذا كان  واأخيرًا، 
بالمئة( هم من الم�سلمين، فاإن هذا ل يعني اأن هنالك عالقًة بين الإ�سالم 
لرتكاب  الأ�سل  والفرن�سي  المهاجر  الم�سلم  من  كلٍّ  فقابلية  والإجرام، 
الظروف  الإجرام �سمن  اإنما يجب درا�سة ظاهرة  واحدة،  الجريمة هي 
والعوامل والم�سببات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والنف�سية وحتى 
المذهبية، ن�ستطيع اأن نجّر هذا الكالم ن�سبيًا على الم�ساألة الطائفية في 
�سورية، لنوؤكد اأن الطائفية م�سكلٌة ب�سرية، وعالجها يكون بنقا�س في ما 
اإلى  اإل  يوؤدي  لن  الطائفية  للم�ساألة  طائفي  فهٍم  واأي  الب�سر،  هوؤلء  بين 

اإعادة اإنتاج الطائفية.
ال�سطح  ن  تزيِّ التي  هي  عيب!«  اإخوة...  كلنا  �سباب،  يا  َلْه  »َلْه  ثقافة 
الوطني بالتكتم والإغفال، في�سحي الحديث عن اأي تباين اأو تفاوت عيبًا 
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وطنيًا يعار به الناقد، اأما لهاث البع�س وراء نب�س التاريخ ل�سطياد �سوٍر 
تزّكي الألفة بين الطوائف فهو عدمي، لأن ذاك التاريخ نف�سه متخٌم ب�سوٍر 

ق ال�سقاق. �سهلة ال�ستح�سار، توؤّكد التنافر وتعمِّ

هل ال�سراع في �سورية �سيا�سي اأم طائفي؟

هل المحركات العميقة لل�سراع الراهن الملتهب الآن في �سورية هي 
طائفية دينية اأم �سيا�سية اقت�سادية؟ بمعنى اآخر هل من العلمي والمنهجي 
الجزم باأن دوافع التنازع الآن، هي بين م�سروعين دينّيين طائفّيين: �سّني 
ـــ علوي، اأي اأنه �سراٌع بين معتقدات رمزية وروؤى دينية وتقاليد طقو�سية؟ 
قبل الإجابة عن هذا ال�سوؤال الكبير ل بدَّ من محاولة القب�س على جذر 

الم�ساألة الطائفية الدينية في �سورية.
اأية بنيٍة �سو�سيولوجية، اإذا امتلكت ال�سلطة والثروة والنفوذ، و�ساهمت 
في خلق محددات الف�ساء العام وطرائق التعبير في اللغة واأن�ساق الأخالق، 
فاإنها �ست�سبح »كاًل اجتماعيًا« كثيرًا، بغ�ّس النظر عن عددها ال�سكوني 
اأي�سًا  القليل )وهنا  الآخر  »الباقي الجتماعي«  الثابت، وهي بذلك ت�سع 
تكون باقيًا، بغ�ّس النظر عن كتلتها الماهوية الثابتة( خارج دورة الإنتاج 

الفعلية، وبعيدًا عن منابع الثروة ومراكز القوة.
ما يجعل البنية ال�سو�سيولوجية كثيرة اأو قليلة، هي فعاليتها الواقعية 
المتولدة ب�سكٍل اأ�سا�سي من درجة قربها اأو بعدها من مراكز القوة ل من 
ال�سوري  والأكاديمي  الكاتب  مقالة  )انظر  المح�سّي.  الجوهري  عددها 
جورج نجيب عو�س بعنوان: عن »حماية الأقليات« والم�سيحيين في الم�ساألة 
ال�سورية. في ملحق »نوافذ« التابع لجريدة الم�ستقبل، عدد 4937، بتاريخ 

2 �سباط 2014(.
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البنية  تلك  تدافع  اأن  المتوقع  من  فاإنه  كذلك،  الحال  دام  وما 
فوق  امتيازاتها  على  ح�سلت  التي  المت�سّلطة،  الكلية  ال�سو�سيولوجية 
الوطنية ومنا�سبها ال�ستثنائية، نتيجة ظروف �ساذة ظرفية وغير عادلة، 
الدولة  دهاليز  في  اأم  الظاهرة،  البيروقراطية  الدولة  اأجهزة  في  �سواء 
»الباقي  من  التهديد  لحظة  عند  وذلك  الباطنة،  الع�سكرية  ـــ  الأمنية 

الجتماعي«.
ومنه، ظهر لدينا في �سورية، وخ�سو�سًا بعد ال�سيا�سيات القت�سادية 
�سّنة  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  يتكّون  اجتماعي«  »باقي  يلي:  ما  النيوليبرالية 
الأرياف، كثيٌر عدديًا ولكنه قليل واقعيًا ب�سبب اإق�سائه عن مراكز ال�سلطة 
وال�سيا�سة والتحّكم، »يجاهد« في التعبير عن ح�سا�سيته وم�سالحه بال�سد 
رمزيًا وماديًا من »الكلِّ الجتماعي«، الذي يتكّون ب�سكٍل اأ�سا�سي فاعل من 
الَعَلويين، وب�سكٍل ثانوي اأقل فاعلية من البرجوازية ال�سنية المدينية، هذا 
اأغلب  امتالكه  ب�سبب  واقعيًا  كثيٌر  ولكنه  عدديًا  قليٌل  الجتماعي«  »الكل 
اختالط  �سبب  جزئيًا  هذا  يف�ّسر  وربما  والثروة.  والقوة  النفوذ  م�سادر 
بين  �سراعًا  كونها  الأهلية،  بالحرب  عميقًا  اختالطًا  ال�سورية  الثورة 
المتباينة،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  م�سالحهما  لهما  اجتماعيتين  فئتين 

وعالمهما الرمزي واللغوي المختلف.
الثورة ال�سورية في عمقها هي محاولة القليلين اإكثار اأنف�سهم واقعيًا 

بالتقليل من الكثيرين.

وت�ستفحل الم�ساألة الطائفية وتتحّول من اختالف ثقافي تاريخي اإلى 
م�سكلة �سيا�سية عنيفة، عندما يكون »الكل الجتماعي« المت�سلط �سيا�سيًا، 
متلّونًا بلون ثقافي معّين، �سواٌء اأكان مذهبيًا اأو ع�سائريًا اأو اإثنيًا اأو مناطقيًا، 
ويكون »الباقي الجتماعي« المهّم�س �سيا�سيًا، م�سطبغًا بلون ثقافي اآخر. 
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وهذا ما ح�سل وتبلور تمامًا في �سورية بعد اأحداث الثمانينيات الدامية، 
نتيجَة ال�ستباكات بين نظام حافظ الأ�سد وميلي�سيات الإخوان الم�سلمين، 
اإذ ا�ستخدم حافظ الأ�سد بعدها الهوية الأهلية للطائفة العلوية كي تكون 
ممرًا للنفاذ اإلى مراكز القوة في الدولة الباطنة. تحّولت الطائفة العلوية 
اأكثرية واقعية، لم يفعل حافظ الأ�سد  اإلى  اأقلية عددية  نتيجة لذلك من 
َعَلوي،  �سيا�سي  م�سروع  لتطبيق  اأو  للطائفة  مذهبي  مجٍد  لتحقيق  ذلك 
واإنما لمعرفته الدقيقة بما ي�سمن التماثل المذهبي في الدولة الباطنة، 
َعَلويين  �سّكل  الأ�سد  حافظ  القب�سة،  قوة  في  وديمومًة  الحكم  في  متانًة 
منثورين رازحين تحت �سلطته، ومنع ت�سكيل طائفة َعَلوية لها مرجعيتها 

الثقافية وال�سيا�سية ال�سلطوية الم�ستقلة.
ما يح�سل في ليبيا ي�سبه ن�سبيًا ما يح�سل في �سورية، اإذ اإن ا�ستعال 
»الكل  ب  َع�سَ اأن  اأ�سا�سي  ب�سكل  �سببه  ليبيا  في  الع�سائرية  الم�ساألة 
اأما »الباقي الجتماعي« فيتكّون  الجتماعي« يتمّثل في ع�سيرة القذافي، 
من ع�سائر اأخرى مهّم�سة، و�سبب دفاع ع�سيرة القذافي عن نظامه وقت 
ولي�س  ومكانتهم،  وامتيازاتهم  مكا�سبهم  عن  دفاعهم  هو  الثورة،  اندلع 

دفاعًا عن تما�سك الع�سيرة اأو ثقلها التاريخي الرمزي.
لالمتياز  الوحيد  ال�سبيل  الثقافية  الأهلية  الهوية  تكون  عندما  اإذًا، 
د ذلك المتياز الالتاريخي وغير العادل،  ال�سيا�سي والقت�سادي، فاإن تهدُّ
يفّعل ال�سبيل الذي اأدى اإليه. والثقافة التاريخية للهوية هنا �ست�سّكل �سندًا 

داعمًا ومغذيًا لهذا ال�سراع ال�سيا�سي المحتّد.
الهوية هي و�سيلٌة غايتها المكانة، ولي�ست المكانة و�سيلًة غايتها تحقيق 

الم�سروع الرمزي للهوية.
في  الآن  المندلع  لل�سراع  العميقة  المحركات  اأن  اأعتقد  هنا  من 
عن  وال�ستثنائية  الفرادة  نزع  في  الجتماعي«  »الباقي  رغبة  هي  �سورية 
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ـــ اقت�سادية،  الأ�سلية �سيا�سية  اأنه �سراٌع دوافعه  اأي  »الكل الجتماعي«، 
وما يك�سر فر�سية ال�سراع الطائفي المح�س، هي ال�ستباكات التي جرت 
موؤخرًا بين الكتائب المعار�سة الم�سلحة نف�سها، رغم انتمائها المذهبي 
اأنه نتيجة اإطالة ال�سراع، بداأت تت�سّكل، �سمن ذلك  اإذ يبدو  الم�سترك، 
»الباقي الجتماعي« الذي ي�سكن ب�سكل اأ�سا�سي في ما ي�سّمى بـ »المناطق 
)الجبهة  الحرب  اأمراء  يرعاها  ت�سّلط  ومراكز  هيمنة  بوؤر  المحّررة«، 
الإ�سالمية والدولة الإ�سالمية في العراق وال�سام وملي�سيات حزب العمال 
لي�س  جديدًا«،  مت�سلطًا  اجتماعيًا  »كاًل  ت�سّكل  اأن  تحاول  الكرد�ستاني(، 
ال�سابق«، ولكن  التوا�سل والتن�سيق مع »الكل الجتماعي  لديه م�سكلة في 
مقاومة  اآليات  الجديد«  الجتماعي  »الباقي  �سمن  تت�سّكل  ما  �سرعان 

ورف�س واحتجاج. 
وهكذا اإلى ما ل نهاية.



39

األكراد في سورية

حيرٌة بين وطنية سورية وقومية كردية 

تّدعي هذه الورقة المعالجة المخت�سرة لأربع نقاط محورية واجهت 
المكّون الكردي ال�سوري منذ انطالق �سرارة الحتجاجات في �سورية.

النقطة االأولى: نقد لأطروحات »المجل�س الوطني الكردي« حول حل 
الم�ساألة الكردية في �سورية.

النقطة الثانية: م�ساألة »حزب العمال الكرد�ستاني »PKK، وف�سيله 
.»PYD ال�سيا�سي والع�سكري ال�سوري »حزب التحاد الديمقراطي

النقطة الثالثة: عن عالقة الأكراد مع الجي�س الحر.
النقطة الرابعة: نقد تاأ�سيل الحداثة في القومية الكردية.

رة ومواطنة متجوهرة االأكراد بين ال مركزية متعذَّ

الأ�سلية،  المكونات  بين  الأهلية  الالثقة  اأزمة  ال�سوري  الت�سلط  عّزز 
قطيعتها  من  اأكبر  الخام  الجماعات  هذه  بين  المتبادلة  الُمتاركة  وجعل 
النقا�س  مفا�سل  كل  على  الم�سيطر  الفادح،  ال�ستبداد  مع  النف�سية 
فاإن  الوطني. لذلك،  للتما�سك  نف�سه م�سدرًا وحيدًا  لُيظهر  الجتماعي، 
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المجتمعية  الن�سيجية  البنية  اأن  كم  اأظهر  المت�ساعد  ال�سوري  الحراك 
على  الدم  اأرومة  ل  تف�سّ ثابتٍة،  وحداٍت  اإلى  ومتف�سخة  منتفخة  ال�سورية 
الندماج في المتحد الوطني الفّعال. وهذه حقيقة يجب اأن تقال، وذلك 
ال�سعب  »وعي  بـ  تحتفي  التي  والخطابية  الإن�سائية  المقولت  عن  بعيدًا 
احتمال  تنكر  متعالية  وطنية  بنرج�سية  والمهوو�سة  العظيم«،  ال�سوري 

اندلع حرب اأهلية في �سورية.
بين  الفارق  جوهرة  على  ال�سوري  البعث  داأَب  ذلك،  غرار  وعلى 
ن�سقين  بو�سفهما  الهويتين،  ر�سم  وعلى  والكردية،  العربية  الهويتين 
ال�ساغطة  التقاليد  من  مركزية  مجموعًة  واأ�ّس�س  يلتقيان،  ل  متوازيين 
�ساغطة  العربية  الأكثرية  هوية  وجعَل  الأكراد،  على  والعازلة  والحاجبة 
ظهر  مغلوبة،  مقهورة  را�سخًة  الكردية  الأقلية  وهوية  مت�سّلطة،  قاهرة 
ذلك ب�سكل جلّي عند تفّجر الحراك ال�سوري، فقد وجد ال�سوت الكردي، 
قناًة  المندلع،  الحدث  في  الم�سحوق،  والباطني  الم�ستكين  الأخف�س 
لت�سريف رغبٍة كردية حارقة في اإظهار تمّيز قومي متوّرم في الال�سعور، 
الذي لطالما اأ�سيب بجروح غائرة في ال�سميم. وهذا طبيعي، لأن القمع 
المكثف �سد فئٍة اأهلية معّينة �سيوّلد احتجاجًا اعترا�سيًا م�سطبغًا بثقافة 

تلك الفئة لحظة ثقب كي�س الحنق الم�سغوط باإبرة التغيير. 
تاأ�س�س  ال�سورية،  النتفا�سة  في  الحِذر  الكردي  النخراط  وبموازاة 
»المجل�س الوطني الكردي« واأطلق بيانًا ختاميًا طالب فيه ب�سكل �سريح بـ 
اأنه  اإن التفّح�س الدقيق لهذه الخطوة �سُيظهر  »الالمركزية ال�سيا�سية«. 
يعد حاًل  لم  ال�سيا�سية«  »الالمركزية  بمعوِل  المركزية  الدولة  ك�سر  حتى 
المو�سوعية  الموانع  واأكثر  ال�سوري.  الوطني  الت�سّقق  �سدع  لراأب  ناجعًا 
المدن  في  الوطنية  العنا�سر  لتجاور  المطرد  الزدياد  هو  ذلك  لفاعلية 
الكبيرة عمومًا والعا�سمة دم�سق تحديدًا، ذلك اأنه يندر اإيجاد محافظة 
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هذا  ي�سّح  والدين،  والثقافة  اللغة  حيث  من  متجان�سة  واحدة  �سورية 
ن�سبٌة كبيرة  تنت�سر  اإذ  ال�سورية،  الكردية  الحالة  اإلى حد كبير في  القول 
من الأكراد في مدينتي حلب ودم�سق )ل توجد اإح�ساءات ر�سمية، ولكن 
مدينة  في  كردي  األف   400 من  اأكثر  هناك  اأن  تقدر  متعددة  تخمينات 
الواقع  ولأ�سبقية  وريفها(،  دم�سق  في  كردي  األف   300 من  واأكثر  حلب، 
تعالج  اأن  ت�ستطيع  �سيا�سية« مطروحة ل  اأية »ل مركزية  فاإن  الن�س  على 
ل، لأن المناطق الكردية ال�سورية جغرافيًا هي  هذا الإ�سكال الواقعي المعطِّ
منف�سلة ومبعثرة ولي�ست مت�سلة )توزع المدن الكردية التالية: القام�سلي 
الغالبية  ذات  القام�سلي  مدينة  حتى  اأنه  علمًا  العرب(،  وعين  وعفرين 
عوائق  كلها  وهذه  واقت�ساديًا،  اجتماعيًا  م�ستقلة  لي�ست  ن�سبيًا،  الكردية 

اأمام الت�سال الإداري.
)خ�سو�سًا  العربية  المعار�سة  من  وا�سعًا  قطاعًا  فاإن  وبالمقابل، 
للكردي  وانت�ساًل  اجتثاثًا  تريد  الإ�سالمية(  والدينية  النا�سرية  القومية 
متدرج،  تاريخي  ل  عاجل،  اإرادي  نحو  على  الجماعي  انتمائه  »اأ�سر  من 
لـ »ثقافة  اأو اقت�سادي، وت�سّرب عميق  اأي تمهيد �سيا�سي  وذلك من دون 
المواطنة« في البنية المجتمعية ـــ الثقافية، اأي التعامل مع الكردي ب�سفته 
دًا �سيا�سيًا متحررًا من ثقل الهوية، مع اأن المعار�سة العربية نف�سها  مجرَّ
وّلد  وهذا  الإيديولوجيا.  �سطوة  تحت  ورازحة  الهوية  باإمالءات  متخمة 
مواطنة  لمفهوم  والنتهازي  الأداتي  ال�ستخدام  من  كرديًا  اأقّلويًا  خوفًا 
)تمامًا يماثل خوف الأكثرية العمودية الثابتة من مفهوم العلمانية، وخوف 
الأقلية المذهبية من مفهوم الديمقراطية(، كاأن ُتتخذ »اإيديولوجيا تبرير« 
من قبل الأكثرية العربية لطم�س الت�ساري�س الثقافية في الهويات الأقلوية 
الثقافية  بالذات  الأقلوي  الكردي  الآخر  اإلحاق  اآخر،  بمعنى  الفرعية. 

العددية العربية الكبرى �سيا�سيًا.
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هذا  تراعي  اأن  يجب  مطروحة  مواطنة  اأية  فاإن  ذلك  من  انطالقًا 
البدئية )النتماء  الأهلية  الحا�سنة  للفرد من  البطيء  ج  المتدرِّ النتقال 
وتحديدًا  الفردي(،  )النتماء  الحديثة  الد�ستورية  الدولة  اإلى  الجمعي( 
جورج  المفكر  تعبير  حد  على  نزعتين،  بين  التوازن  خلق  خالل  من 
ن�ستبدل  اأن  على  تجراأنا  بعدما  وذلك  »هرطقات«،  كتابه  في  طرابي�سي 
متطرفة  م�ساواتية  »نزعة  المواطنة:  مفهوم  الديمقراطية  بمفهوم 
بة  حرَبُتها عقالنية كونية مجردة تريد تدمير كل الفروق الثقافية، م�سذِّ
لل�سلطة المركزية، ونزعة  التي ت�سّكل ثقاًل خاّلقًا  العينية  الخ�سو�سيات 
ت�سديع  لدرجة  الأقليات  احترام  اإلى  بتطّرف  نّزاعة  خ�سو�سية  ثقافية 

�سلطة المركز«، وت�سعيد ك�سور المجتمع الأهلي اإلى من�سة ال�سيا�سة.
)محا�س�سة  الجتماعية  الت�سققات  يعّزز  األ  يجب  الفروق  احترام 
ئ نف�سها  ف وتعبِّ طائفية مثاًل(، وبالتالي ت�سكيل هويات جمعية مقفلة تعرِّ
المواطنة  اأن تخّفف هذه  اأخرى، يجب  بلغة  بالت�ساد مع الآخر.  وجدانيًا 
والفرد  د�ستورية،  �سيا�سية  مقولًة  ب�سفته  الفرد  بين  العميقة  الفروق 
اأي  فاإن  ذلك،  على  وبناًء  واجتماعية.  اقت�سادية  طبقية  مقولًة  ب�سفته 
فاإنها  العتبار،  بعين  الفئوية  الطبقية  ال�سيا�سية  البنية  تاأخذ  مواطنة 

�ست�سّد وترخي ح�سب ت�سابك الم�سالح في الميزان الداخلي.
ومخترقة بخطوط ف�سل عمودية  متنابذة  بعنا�سر  مليئة  اأوطان  في 
ـــ الأمة )توزيع عادل للثروة، م�ساركة  في العمق، فاإن عملية بناء الدولة 
فاعلة لكل المكّونات الأهلية في الموؤ�س�سات، واحتكار العنف ال�سرعي من 
قبل الدولة( هي متداخلة ب�سكل معطل و�سائكة، مما يتطلب رغبة جدية 
واأكيدة من كل المكّونات المجتمعية في التقليل من الفوارق والمزاوجة بين 
الممكنات، واإن�ساء قاعدة توا�سل نظيفة و�سافية ومو�سوعية، لبناء وطن 
م�ستقر تكون فيه الفوارق الأهلية حبي�سة القاع الجتماعي، ول تتبلور على 
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�سكل وحدات �سيا�سية ثابتة ومفّككة للدولة )العراق ولبنان نماذج حية(، 
والعربية،  الكردية  الأطراف  بين  وعميقًا  جديًا  حوارًا  يتطلب  ما  وهذا 
ومراجعة �ساملة وجذرية لالأطروحات التي تدعو اإلى حل الم�ساألة الكردية 
ل  المفاهيم  لمعان  لأن  والكردية،  العربية  الأطراف  قبل  من  �سورية  في 
البتعاد عن  اأ�سهل طريقة في  بالنف�س  واللت�ساق  الواقع،  تعقيد  ينا�سب 

الغير.

حزب العمال الكرد�ستاني PKK واالأزمة ال�سورية

غالبية الأحزاب الإيديولوجية ال�سعبوية، التي تمتلك مرجعيات نظرية 
عابرة للحدود القطرية، ل ت�ستطيع �سياغَة �سيا�سة اإقليمية عامة، تكون وفية 
انتقال عمل هذه  النظري، خ�سو�سًا عند  الإيديولوجي  للمتن  تامة  بدقة 
اإلى الكفاح الم�سّلح. ي�سّح هذا الفترا�س  الأحزاب من العمل ال�سيا�سي 
ن�سبيًا على عدة اأحزاب اإيديولوجية في الم�سرق العربي، فرغم المرجعية 
الم�سلمين  الإخوان  تنظيمات  اأدبيات  كل  في  الوا�سحة  الدينية  الفقهية 
حول العالم، فاإن الإخوان الم�سلمين الفل�سطينيين )حركة حما�س(، كانت 
موجودًة في �سورية في الوقت الذي كانت فيه عقوبة ال�سوري المنتمي اإلى 
اأي تنظيم اإخواني هي الإعدام، والإخوان الم�سلمون ال�سوريون كانوا يلقون 
الدعم والرعاية والهتمام من قبل البعث العراقي، في الوقت الذي كان 
فيه �سدام ح�سين ي�سطهد الإخوان الم�سلمين العراقيين، وحزب العمال 
الكرد�ستاني PKK، ذو التوّجه التحّرري المارك�سي القومي الكردي، كان 
يلقى الدعم اللوج�ستي والمادي من قبل البعث ال�سوري اأثناء �سراعه مع 
العزل  قوانين  اأق�سى  يطّبق  الأ�سد  حافظ  كان  حين  في  التركي،  الجي�س 

والإق�ساء على الأكراد ال�سوريين.
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ومنه، فمنذ بدء العترا�س الحتجاجي في �سورية، فاإن جّل مقاربات 
من  وموقفه  الكرد�ستاني  العمال  حزب  لم�ساألة  والمحللين  المثقفين 
م�سارين  اها  حَدّ ي�سّكل  �ساّلة،  ثنائَية  فّكي  بين  تنو�س  ال�سوري،  الحراك 
اإطالقَيين ومغلقين، الم�سار الأَول مت�سنج يرى في حزب العمال تنظيمًا 
�سلطة  واأنه  ال�سوري،  للنظام  ممتدة  ا�ستطالة  �سكل  على  ملحقًا  �سيا�سيًا 
»اأ�سدية« ب�سبغٍة قومية كردية، بديلة وتابعة في المناطق الكردية، قراره 

ال�سيا�سي يطبخ في اأقبية ال�ستخبارات ال�سورية.
الم�سار الثاني �سعبوي ودوغمائي، يوؤكد اأن قرار الحزب م�ستقل تمامًا، 
ميلي�سيا  ب�سفته  وجوده،  واأن  الدقيقة،  الإقليمية  للتوازنات  خا�سغ  وغير 
ال�ستخبارات  من  لحمايتها  ومهم،  ملّح  الكردَية  المناطق  في  م�سَلّحة 
قوة  واأنه  التركية،  ـــ  ال�سورية  الحدود  على  وتمرح«  »ت�سرح  التي  التركَية 

�سبٍط تمنع المجتمع الأهلي الكردي داخليًا من الفو�سى والنفالت.
تفكيك  علينا  ي�سبح  ال�سابقتين،  المقاربتين  ي  حدَّ من  نخرج  حتى 
�سكل النظام الإقليمي الجديد البادئ بالت�سّكل منذ بدء »الربيع العربي«، 
تفككًا  العراق  اإقليم كرد�ستان  اليمن حتى  المنطقة من جنوب  ت�سهد  اإذ 
اأهليًا عموديًا على اأ�سا�س الهوَية، ب�سبب ه�سا�سة الهوية الوطنية الجامعة 
الكردية  ال�سيا�سية  الأحزاب  اأن  كما  المدني،  المجتمع  قاعدة  و�سعف 
هذا  عن  بنف�سها«  »الناأي  ت�ستطيع  لن  الإقليمية  ال�ساحة  على  الفاعلة 
ال�ستقطاب. فال�ساحة الكردية ـــ ال�سورية منذ بدء الحراك ال�سعبي ت�سهد 
توترًا بين »حزب التحاد الديموقراطي PYD « الجناح ال�سيا�سي ال�سوري 
يعتبره  الذي  الكردي«  الوطني  و»المجل�س  العمال«،  »حزب  لـ  الرديف 
ال�سورية،  ـــ  الكردية  الأرا�سي  في  له  ا�ستراتيجيًا  البرزاني عمقًا  م�سعود 
الإقليم  رئا�سة  ان�سطار  العمق  في  مرّده  التوتر  هذا  من  كبيرًا  جزءًا  اإن 
بين  التودد  فاإ�سارات  وال�سيعي،  ال�سّني  المحورين  بين  العمال  وحزب 
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رئي�س اإقليم كرد�ستان وحكومة اأنقرة تعّبر عن اقتراب رئا�سة الإقليم من 
ال�سورية  الأزمة  بعد  الكرد�ستاني  العمال  وانتعا�س حزب  ال�سّني،  المحور 
التركية،  ـــ  ال�سورية  الحدودية  المناطق  على  لل�سيطرة  عنا�سره  وعودة 
عملياته  الكرد�ستاني  العمال  لحزب  الإيراني  ـــ  الكردي  الجناح  واإيقاف 
المحور  من  العمال  حزب  اقتراب  على  دلئل  كلها  الماللي،  نظام  �سد 
العمال  حزب  بين  المواجهة  حدة  فيه  �سترتفع  الذي  والمكان  ال�سيعي، 
ورئا�سة الإقليم هو ال�ساحة ال�سورية ـــ الكردية، واأدواته المجل�س الوطني 
الكردي وحزب التحاد الديمقراطي والقوة الع�سكرية الغام�سة المالمح 
والأهداف التي ربما يتم تدريبها حاليًا في اأرا�سي الإقليم )اأقول ربما( 
ـــ ال�سورية  لمواجهة الوجود الم�سلح لحزب العمال في الأرا�سي الكردية 
وذلك  معه،  ال�ستراتيجي  التوازن  تحقيق  اأو  الدولة،  �سلطة  غياب  عند 

خ�سية النهيار المفاجئ للنظام ال�سوري والوقوع في �سرك الفو�سى. 
ال�ستقطاب  بين طرفي  لالأكراد  ت�سدعًا  ن�سهد  نحن  اأخرى،  بعبارة 
الملتهبين في المنطقة، ال�سّني التركي وال�سيعي الإيراني، والقوة الم�سّلحة 
اإذا دخلت  ال�سوري،  الجي�س  المن�سقين من  الأكراد  المكّونة من  المدربة 
اإلى المناطق الكردية، ف�ستكون من اأجل توزيع للنفوذين، الإيراني الداعم 
الوطني  للمجل�س  الداعم  والتركي   ،PYD الديمقراطي  التحاد  لحزب 

الكردي.
ال�سيا�سية  التغييرات  اأعمق  بتحقيقها  العربي،  التغيير  حركات  اإن 
والمجتمعية في �سكل �سلمي ل عنفي، اأ�سابت التنظيمات )القاعدة مثاًل( 
التي تتو�سل العنف و�سيلة للتغيير بدوخان اإيديولوجي وفقدان في التوازن، 
وهذا ما دفع خالد م�سعل رئي�س حركة حما�س، وهي حركة يمينية دينية 
بالغة الت�سدد، اإلى تبني المقاومة ال�سعبية، مع العلم اأن الن�سال ال�سيا�سي 
المدني الالعنفي هو اأف�سل طريقة للحفاظ على نقاوة القرار ال�سيا�سي 
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من �سغوط الغير، واأن حربة ال�سالح تف�ّس بكارة ال�ستقالل ال�سيا�سي لأي 
حزب. 

على حزب العمال اأن ي�سع م�سروعه الحزبي القائم على الهيمنة بقوة 
الوطني  المجل�س  وعلى  جانبًا،  الكردية  ال�سورية  المناطق  على  ال�سالح 
الكردي اأن يبقى م�سدودًا اإلى دم�سق بدًل من عوا�سم اأخرى، لأن الق�سية 
اإ�سماعيل  الراحل  الكردي  ال�سيا�سي  تعبير  على حد  ال�سورية،  ـــ  الكردية 
عمر، »ُتَحّل في دم�سق ولي�س في اأنقرة وطهران وبغداد«، وبالعمل جنبًا اإلى 

جنب مع المعار�سة لإر�ساء �سورية على مرفاأ الديمقراطية.

االأكراد والجي�س الحر

الت�سكيالت  من  العديد  وظهور  ال�سوري،  الواقع  ع�سكرة  وبعد 
الع�سكرية، المتوزعة على �سائر اأ�سكال التوجهات الإ�سالمية، اإ�سافة اإلى 
بذور مقاومٍة اأهلية �سعبية وطنية، لم ت�ستطع اأن تتحّول اإلى حالة عامة، 
الع�سكري  الإيديولوجي  الإ�سالم  كتائب  من  للتهمي�س  تعر�سها  ب�سبب 
ـــ دولة العراق وال�سام...(، فاإن ا�ستباكات عنيفة جرت  )جبهة الن�سرة 
في عدة مناطق في ال�سمال ال�سوري، بين كتائب مح�سوبة على المعار�سة 
تابعة  العظمى  غالبيتها  في  هي   ،YPG م�سّلحة  كردية  وقوات  ال�سورية 

.PYD لحزب التحاد الديمقراطي
اأربعة اأ�سباب رئي�سية تجعل دخول المقاتلين الم�سّلحين اإلى المناطق 
ذات الغالبية الكردية في �سورية، اأمرًا بالغ الخطورة على العالقة الكردية 
ـــ العربية خ�سو�سًا، ومعكو�َس الفائدة على الحراك الحتجاجي ال�سوري 

عمومًا:
على  متعالية  جامعة  �سورية  وطنية  هوية  تبلور  تعّذر  ب�سبب  اأوًلـــ 
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فاإن  ن�سيج مجتمعي مر�سو�س عموديًا،  اإلى  اإ�سافة  الأ�سلية،  النتماءات 
المقاومة ال�سعبية في الو�سعية ال�سورية لم ت�ستطع اأن ت�سّكل �سيغة وطنية 
م�ستركة، اإذ كانت محلية مو�سعية المن�ساأ، ومتلّونة بثقافة المنطقة التي 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  التبدلت  نتيجة  تفّعلت  اأنها  كما  منها،  انطلقت 
والجتماعية والنف�سية والمذهبية �سمن البيئة التي تتعّر�س للعنف، �سواء 
اأكان هذا العنف ماديًا مجردًا اأم ثاأريًا م�سخ�سنًا، وبالتالي ل ت�ستطيع اأن 
النا�س  تنقل مقاومة م�سّلحة من بيئة تجاوزت الظروف الالزمة للتجاء 
نحو الت�سّلح، اإلى بيئٍة لم تمر بعد بتلك الظروف نف�سها، ثمة و�سٌع مرّكب 
يوؤدي اإلى الت�سّلح ولي�س العك�س.)بخالف المناطق ال�سورية الأخرى ح�سل 
انتعا�ٌس اقت�سادي في المناطق الكردية ب�سبب التفّجر العمراني والنزوح 
الأهلي من مناطق منكوبة كدير الزور وحم�س، وهذا بالتاأكيد �سيوؤثر على 

ال�سلوك ال�سيا�سي(.
اأهلية  جماعٍة  على  فوق  من  التطبيق  �سعبة  ال�سلمّية  قيم  كانت  اإذا 
قيم  فاإن  لعنف مجنون،  تعّر�سها  نتيجة  بها،  ذاتية خا�سة  اآليات  تكّونت 
الت�سلح �سعبة التطبيق اأي�سًا على جماعة اأهلية اأخرى لم تتعر�س للكمية 
نف�سها من العنف )بنوعيه المادي والرمزي( وما زالت ت�سهد مظاهرات 

�سلمية.
الذين  الم�سّلحين  للمقاتلين  الإيديولوجي  ال�سلب  ا�سطباغ  ثانيًاـــ 
في  لل�سراع  وتف�سيرهم  طاغ،  راديكالي  �سّني  بلون  العين«  »راأ�س  دخلوا 
تنظيم  التي هي  الن�سرة«  »جبهة  كـ  فئوي �سيق،  بمنظوٍر طائفي  �سورية 
ويف�ّسر  الوجود،  كل  من  الإيجابية  الثقة  ينزع  اإ�سالمي،  طهراني  عدمي 
الكردي  المزاج  ينا�سب  ل  وهذا  َعَلوي،  ـــ  �سّني  باأنه  �سورية  في  ال�سراع 
الوا�سح.  العلماني  والتوّجه  الب�سيط  التقليدي  ال�سعبي  التدّين  ذا  العام 
الطاقة العترا�سية الكردية �سد النظام ال�سوري لي�ست مذهبية المن�ساأ، 



48

بل لأن النظام ال�سوري م�ستبد و�سوفيني ويحتكر ال�سلطة والثروة والف�ساء 
العام.

ثالثًاـــ تراكُب ال�سراع )جي�س حر ـــ حزب العمال الكرد�ستاني( على 
ـــ العربي الالمرئي والكامن، فالم�ساألة الكردية والعالقة  التوتر الكردي 
العربية ـــ الكردية ل تقل خطورًة عن الم�ساألة الطائفية في �سورية، وهي 
لي�ست عالقة وّد وع�سق وغرام، كما تّدعي الأدبيات التي تفتخر ليل نهار 
بالـ»وطنية ال�سورية المنجزة«، ثمة اأزمة ل ثقة اأهلية واقعية بين الأكراد 
والعرب، ول تحّل بالبت�سامات ال�سفراء والخطابات البالغية، اأول خطوٍة 

لحّل الإ�سكالت هو اإخراجها اإلى العلن.
التركي،  التدخل  تجاه  العامة  التاريخية  الكردية  الح�سا�سية  رابعًاـــ 
والمقاتلين  ال�سيا�سية  ال�سورية  للمعار�سة  الأ�سا�سي  الإقليمي  الحا�سن 
حزب  على  تقت�سر  ل  الحادة  الح�سا�سية  وهذه  الميدانيين،  الم�سلحين 
مغرو�سٌة  هي  بل  المحللين،  بع�س  يذكر  كما  فقط،  الكرد�ستاني  العمال 
ال�سطور  ال�سعبي الكردي، لأ�سباب تاريخية ل ت�ستطيع هذه  في الوجدان 
ذكرها جميعًا، و كلما ازداد التدخل التركي في ال�ساأن الداخلي ال�سوري، 
وك�سَب  الكرد�ستاني  العمال  حزب  حول  الكردي  الأهلي  اللتفاف  زاد 

�سالحه �سرعيًة اأكبر.
واأخيرًا، ل بدَّ من القول اإن كل �سبٍب يوؤدي اإلى نتيجة، وذلك في كل 
الظواهر، الكونية الطبيعية والب�سرية المجتمعية، وتكون النتيجة مرتبطة 
اآليات  نف�سها،  النتيجة  تلك  داخل  تت�سّكل  حتى  معّين،  حد  اإلى  بال�سبب 
وميكانيزمات ذاتية خا�سة بها، م�ستقلة تمامًا عن ال�سبب الذي اأفرزها، 
هنا تنفّك النتيجة عن ال�سبب، و ت�سبح تلك النتيجة �سببًا لنتيجٍة اأخرى، 
وهكذا اإلى ما ل نهاية، فاإذا كان الفقر يوؤدي اإلى الجريمة، فمعالجة الفقر 
ل توؤدي بال�سرورة اإلى الق�ساء على الجريمة في المجتمع، من هنا تكمن 
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اللوم على النظام ال�سوري عند قيام  اإلقاء كامل  الخطورة الحقيقية في 
المقاتلين الم�سّلحين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإن�سان، ر�سف الأو�ساف 
�سد النظام ال�سوري مريٌح ومطمئن ويعفينا من م�سوؤولية النقد الم�ستمر 
الكتائب  تلك  وعي  داخل  اأخالقية  غريزٍة  بت�سكيل  كفيٌل  وحده  هو  الذي 

وتمنع مقاتليها من الرتكاب.

نقد تاأ�سيل الحداثة في القومية الكردية

انت�ساَر  الكرد  المثقفين  لبع�س  الواثق  الإنكار  عابرًة  ظاهرًة  لي�س 
تياراٍت اإ�سالمية متطرفة اأو جهادية عدمية في المجتمع الكردي ال�سوري 
اأ�سبحت را�سخًة  م�ستقباًل، بل هو في العمق تكري�ٌس لتلك البديهية التي 
في الوعي الكردي الراهن، التي فحواها اأن هنالك �سيئًا جوهريًا واأ�سياًل 
كامٌن في اأ�سا�س القومية الكردية، يعاك�س تمامًا »التطّرف الجهادي« الذي 

هو خا�س بالآخرين الظالميين وحدهم.
فنحن الكرد »حداثيون« من الأزل واإلى الأزل، والمو�سوع لي�س متعّلقًا 
بل  وذاتية،  وواقعية  مو�سوعية  وعوامل  متدرجة  تاريخية  بتراكمات  اأبدًا 
هو امتياز ثقافي و�سحٌر جيني وحقيقٌة فوق تاريخية. هذه النظرية ل تقّل 
على  المتعالية  القومية  ال�سرديات  اأغلب  وتب�سيطًا عن  وت�سّلبًا  عن�سريًة 
التاريخ، كالتغّني ب�سرمدية العروبة في ن�سو�س مي�سيل عفلق الإن�سائية، 

اأو الحما�سة البالغية في خطابات جمال عبد النا�سر.
اأ�سا�سيان،  عامالن  هذه  الذاتية  التفّوق  نظرة  تكري�س  في  �ساهم 
ت�سّلم  منذ  الكرد  له  تعّر�س  الذي  الخا�س  التاريخي  الظلم  هو  الأول 
تاريخيًا �سحيًا  البعث، مما منع تطورًا  ال�سلطة، وحتى قبل  البعث  حزب 
اأهلية  لجماعٍة  المكّثف  فال�سطهاد  الكردي.  القومي  للوعي  �سًا  وُم�سيَّ
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فرادة  يوؤكد  اإطالقيًا  عاطفيًا  �سعورًا  �سيوّلد  محددة  �سفٍة  اأ�سا�س  على 
تبجيلّي  عربّي  فخطاٌب  الثاني  العامل  اأما  وا�ستثنائّيتها.  ال�سفة  تلك 
العن�سري  للخطاب  تمامًا  مكافئ  )هو  الكردي  للمكّون  ماِدٌح  وبطولّي 
�سورية  في  الكرد  تحّرك  اأن  يوؤكد  الكردي(،  القومي  الوجود  ينكر  الذي 
�سيكون في�ساًل حا�سمًا، و�سيغّير كل الموازين الإقليمية والدولية و�سيعّجل 
في �سقوط النظام، وهرب ب�سار الأ�سد من الق�سر الجمهوري! من دون 
الأخذ بالعوامل المو�سوعية والواقعية الموجودة، كتفّتت المجتمع الكردي 
�سيا�سيًا، وهام�سية المناطق ذات الغالبية الكردية في �سورية، وبعدها عن 
اإدارات حا�سمة  الكرد  ت�سّلم  الأ�سا�سية في دم�سق، وعدم  ال�سلطة  مراكز 
الكردي  المكّون  اندماج  و�سعف  الدولة،  ووزارات  الجي�س  في  ومف�سلية 
بعد  والخذلن  بالخيبة  ال�سعور  ب�سبب  العام  ال�سوري  الأهلي  المتحد  في 
المالمح،  مكتمل  م�ستقل  كردي  مال  راأ�س  وجود  وعدم   ،2004 انتفا�سة 
اإ�سافة اإلى وجود اأحزاب كردية �سورية هي رديفة �سيا�سيًا لأحزاب كردية 
فوق  لأجندات  الأحزاب  لتلك  ال�سيا�سي  القرار  ُيخ�سع  مما  �سورية،  غير 

وطنية وت�سابكات اإقليمية دقيقة جدًا.
هذه النرج�سية القومية الكردية التي بداأت بالتبلور، يجب اأن تتعّر�س 
لخطورتها  الحالية،  الكردية  الإنتلجن�سيا  من  منهجي  ونقٍد  لتفكيٍك حاد 
على المجتمع الكردي الداخلي اأوًل، فهي مر�ّسحة لأن تكون ال�سند النظري 
لأية فا�سية قومية محتملة، وهذا النقد لي�ست له عالقة بالن�سال الوطني 
الكردي المحق لإزالة كل المظالم عن ال�سعب الكردي، بل هو ي�سّب في 

خدمة الن�سال الكردي المحق لنيل الحقوق الم�سروعة.
الكردي  المكّون  مع  والتعامل  النظُر  وواقعي  وتاريخي  معرفي  خطاأ 
ككتلٍة اأهليٍة متجان�سة و�سلبة ل تعاني من �سراعاٍت طبقية )غنى ـــ فقر( 
اأن  بمعنى  قبلية،  اأو حتى ع�سائرية  ـــ مدينة(  اأو جهوية )ريف  ثقافية  اأو 
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التح�ّس�س القومي لجمالية هذا العرق ال�ستثنائي والخا�س كاٍف لتحطيم 
ال�سيا�سة.  ونظريات  الجتماع  علم  ومبادئ  ال�سو�سيولوجيا  مناهج  كل 
المجتمع  ظواهر  كل  لتف�سير  اأبدًا  كافيًا  لي�س  الب�سيط  القومي  ال�سعور 
الكردي ال�سوري، والكردي لي�س اإن�سانًا مطلقًا ومنجزًا فوق حركة التاريخ 

غير خا�سع لقوانين التحليل المرّكب.
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ال أريد من القارئ سوى ما أريده لنفسي كقارئ أواًل 

في  العاتية  الأنظمة  مكروبي  معظم  اليوم  يحت�سن  الذي  بيته  من 
لن  الحرب  »اأن  يعرف  اإنه   )1985-1917( بول  هاينر�س  يقول  العالم، 
تنتهي اأبدًا ما دام ينزُف في مكاٍن ما، جرٌح �سّببتُه الحرب!« في المكان 
نف�سه حيث »موٌج من الزهر الأ�سفر ينداُح في وهدة الَمْرج« على و�سف 
الذي، في  دارا عبد اهلل،  يقيم  اأحدث ق�سائده،  اإحدى  قا�سم حداد في 
لرحلة موت بطيئة  متاأهبًة  اأمام عينيه  الأيام  تتكد�س  والع�سرين،  الثالثة 
عنوًة  المنهوبة  حياته  معظم  والع�سرين،  الثالثة  في  جدًا.  طويلة  جدًا، 
مركونٌة خلف ظهره وي�سّر على الزحف اإلى الأمام كاأن كل ما يراه من نبع 
الدم الفّوار هذا مح�س ذكريات يت�ساركها ب�سفاء نادر ـــ اإنما باألم اأي�سًا 
ـــ مع ذلك الجمع الفادح من الموت ال�سوري. لغة ر�سيقة وعينان متقدتان 
دار  ال�سادر عن  تدلل �سحاياها«  »الوحدة  الحوار مع �ساحب  ت�سم هذا 

م�سعى في البحرين، 2013.
محمد الحموي
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للبوح  محمومة  رغبة  �سحاياها«  تدلل  »الوحدة  كتابك  في 
بالخال�سات، وكاأنك تتعمد عدم التوقف عند التفا�سيل واالنتقال اإلى 
الخاتمة، اإلى الخال�سة، اأو اإن اأحببَت، اإلى الحكمة اأو الدر�س اأو العبرة 

من كل ذلك االألم وتفا�سيله، ممرّ تهرب؟

م�سكلٌة عاّقة اإذا وقعُت في فخ الحكمة اأو الدرو�س اأو العبر، هذا فّخ 
تقليدي ب�سيط. كل حكمٍة ت�سمُر ا�ستعالًء وت�ساوفًا وت�سّلطًا، وكتابة الِحكم 
الطويل،  الخافت  الن�س  جدية  ا�ستحقاق  من  وهروٌب  ومعٍد  �سهل  اأمٌر 
ف�ساًل عن ال�سجر في امتالك الحقيقة واإطباق النقا�س. على فكرة، ثمة 
ظاهرة غريبة، هل تعلم اأن اأغلب �سباط المخابرات في ال�سجون ال�سورية، 
يحفظون بالذات ال�سعر الذي ينطوي على حكمة؟! ال�سعر »الخارق«، بل 
اأبعد من ذلك وا�سمح لي اأن اأخت�سر الكالم بجملة اعتبرها اآخر »حكمة« 
مع  الأ�سدقاء  تفاعل  خالل  ومن  الديكتاتورية.  ذاكرُة  الحكمة  �ساأقولها: 
باأ�س،  الأماكن، ل  بع�س  الفخ في  اأني وقعت في هذا  يبدو  فعاًل  الكتاب، 
لحقة.  تجارب  في  تجاوزه  من  اأتمكن  ربما  المبتدئين،  ا�ست�سهال  هذا 
في  اأحاول  فاإني  لذلك  بعد،  ين�سف  ولم  و�ساخن  غ�ّس  ال�سوري  الحدث 
هذه الن�سو�س المن�سورة في الكتاب اأن اأنقل الألم ال�سوري الهائل، بعيٍن 
هذه  المبا�سر،  ال�سيا�سي  النحياز  اإمالءات  عن  بعيدًا  متاألمة،  جريحة 
اأمور  ثالثة  بين  المزج  تّدعي  الكتاب،  في  المن�سورة  اليومية  الن�سو�س 

اأ�سا�سية: العمق الفكري، والح�ّس ال�سعري، والم�ساهدة الذاتية اليومية.

ما هي الكتابة بالن�سبة لك، نفق اأم اأفق؟
اأق�سد بال�سوؤال: هل تعرف ما تريد اأن تقوله قبل الكتابة واأثناءها، 

اأم اأنك ت�ستك�سف ما تكتبه وتترك الأفكارك اأن تن�ساب في االأفق؟
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مربٌك هذا ال�سوؤال، كاأي دخوٍل مبا�سر واقتحامي، �ساأخرج قلياًل من 
فّكي الثنائية ال�سالَّة المت�سمنة في ال�سوؤال، لأعترف حقًا باأنني ل اأ�ستطيع 
ف الكتابة ب�سكل دقيق، ل اأمتلك الأدوات والخبرة والتجربة الكافية  اأن اأعرِّ
لذلك، للكتابة عمومًا م�سوؤوليات اأخالقية واجتماعية وتاريخية واإن�سانية، 
اأيُّ كاتب هو م�سوؤول تاريخيًا اأمام التحولت الجتماعية وال�سيا�سية في اأية 
لحظة تاريخية، اأما عبقريات »انعزال المثقف« و»عدم تلويث نقائه بلوثة 
اليومي« فاأنا �سدها بالمطلق، وهي اأنتجت مثقفين متجهمين مت�سائمين 
واآلمها،  هائلة  اجتماعية  كتل  ح�سا�سية  عن  تمامًا  بعيدين  نرج�سيين، 
جلُّ ا�ستغالهم الثقافي والفكري ينح�سر في اأطر نخبوية خا�سة �سعيفة 
التاأثير والفاعلية، بل اإن رهطًا ل باأ�س به منهم، وقفوا ب�سراحة اإلى جانب 

الأنظمة القمعية ال�سمولية.
على  يت�سدع  وهو  المتعالي،  المركزي  الفردي  العقل  بروؤية  اأ�ستمتع 
�سخور حركات التغيير الجذرية العنيفة المندلعة الآن، ذلك العقل الذي 
من  مهم�سة  لمجتمعات  والروحي  والمعنوي  الرمزي  الف�ساء  من  يتقزز 
الت�سلطيات الع�سلية، ل بل اأ�سواأ من ذلك، حاول الكثير من هوؤلء تاأ�سيل 
هذا الموقف النف�سي التقززي العاطفي الالعقالني اإلى جذر »فكري« اأو 
ما ي�سمى »حداثي«، في النهاية ح�سلنا على »حداثة« مجوفة من الأخالق، 
ل تكترث بعموم النا�س، نرج�سية ومتعالية على الألم الم�ستَرك، يتربع فوق 
�سدرها »مفكرون خا�سون وا�ستثنائيون«. لحظ مثاًل، في الحالة ال�سورية 
كيفية اقتحام المجتمع الريفي المهم�س المغيَّب ق�سرًا عن اإنتاج محددات 
بانتقام  واأ�سبه  وفج  قا�س  اقتحام  هو  العام،  المديني  للف�ساء  الثقافة 

تاريخي لتهمي�س متراكم.
الثقافية  ـــ  البنية  اإلى �سلب  ال�سيا�سة  التغيير حيز  يتجاوز  اأن  اأتمنى 
اإلى العقل الجمعي  اإل باإعادة العتبار  المجتمعية، ول يتم ذلك، براأيي، 
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وزنًا  يقيم  والذي  العام،  ال�ساأن  في  وم�ساركة  انخراطًا  الأكثر  التوا�سلي 
الواقع، طبعًا دون  تفاعالت  الخارج من رحم  النقد  اأي  المرتبط،  للنقد 
ح�سلت  اإن  اأعتقد  والتي  ال�سارع،  مع  نهائية  ل  ومماهاة  ق�سوى  �سعبوية 

ُتفقد الكتابَة مفعولها التاأثيري النقدي.
على  التاريخية  اللحظة  هذه  في  واأعتقد،  اأوًل،  تغييري  فعل  الكتابة 
اجتماعي  ـــ  �سيا�سي  احتجاج  حركات  فيها  المنطقة  ت�سهد  التي  الأقل، 
جذرية، اأن على الكاتب اأن ير�سد ال�ساأن العام بدقة، كل كاتب من موقعه. 
على �سعيد الأدب �ساأ�سيف �سيئًا، اأرى الكتابة الأدبية هي الدقة ال�سارمة 
في نقل �سوؤون اللتبا�سات ال�سغيرة، تر�سيخ الفهم لكل �سوء الفهم، لأنه 
لق�سايا  دامية  ت�سفية  الأدبية  الكتابة  الفهم.  اإلى  �سيوؤدي  الأرجح  على 
�سائكة بين الذات والذات، بل هي تف�سيل التف�سيل ال�سغير المهم�س على 
واأحالم  التعذيب،  بدًل من �سراخ  ال�سجناء  كاأحاديث  ال�سارخ،  الوا�سح 
النهاية جمال  وفي  القتل،  و�سف مجازر  وفرة  بدًل من  وخوفهم  الجنود 
الن�س الأدبي م�ساألة ذاتية �سخ�سية، ويتولَّد عن كمية اللذة التي توّلدها 

الكلمات في كيان القارئ.

تجربة  تقع  اأين  الوعي؟  بهذا  عالقتها  ما  اإذاً،  ال�سجن  تجربة 
ال�سجن في هذه الفجيعة ال�سورية الدامية خ�سو�ساً اأن ثمة من يرى 
اأدب  اأكبر تراث عالمي في  كاأ�سحاب  ال�سوريين  �سير�سح  الم�ستقبل  اأن 

ال�سجون. كيف تنظر اإلى هذا االأمر، واإلى اأدب ال�سجون ب�سكل عام؟

الإيديولوجيا،  �سجن  من  للتخل�س  له  ذهبية  فر�سة  الموؤدلج  �سجن 
العالم اليومي القا�سي والمرعب في ال�سجون يف�سح اأكذوبة الإيديولوجيا. 
مثل  العتقال  تجربة  من  يخلِّ�سَك  �سيء  ل  والأدب،  الكتابة  �سعيد  على 
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كتابتها، الكتابة في هذه الحالة طرٌد لوح�ٍس �سخٍم ترّبيه في داخلك ببطء 
مع اأنه ينه�سك، لذلك فاإن كتابة التجربة هو و�سع م�سافٍة منها، هو عقد 

�سفقٍة معها، هو انفكاٌك نف�سي من �سطوتها. 
في حال بقيت تلك الذكريات في داخلك فاإنها �ستتعّفن وتتراكم وربما 
تجعلك �سّجانًا، الكتابة تقتل كل الحتمالت التي يمكن اأن تجعلك �سجانًا، 
يكون  وربما  تامة،  هزيمة  ال�سجن  �سجونًا،  يبني  لأن  قابلية  لل�سجين  لأن 
اإحدى النقاط المفتاحية الهامة )ولي�ست الوحيدة طبعًا( في فهم  ذلك 
دخلت  معار�سة  اأنها  هو  ال�سيا�سية،  ال�سورية  للمعار�سة  الركيك  الأداء 
ال�سجون، ولم تت�سالح مع نف�سها اأو تعترف بالهزيمة، معار�سة ذاكرتها 

م�سممة بالعنف المادي والرمزي.
ثقافيًا، ل �سيء يقتل البعد الأدبي والفني، في تجربٍة واقعية قا�سية 
في  التجربة  و�سع  ال�سجين  الكاتب  محاولة  مثل  ال�سجن،  تجربة  مثل 
والمجاز  رة«  المقعَّ »اللغة  مجّردة،  فوقية  روؤيا  اأو  فل�سفي،  نظري  اإطار 
حياة  في  المهمة  الدقيقة  التفا�سيل  من  الكثير  تخفيان  اأحيانًا  البالغي 
ال�سغائر،  ره  ت�سيِّ ب�سيط  يومّي  عالم  هو  ال�سجن  عالم  اليومية.  ال�سجن 
بعيد تمامًا عن الق�سايا الكبرى والهموم الإيديولوجية المف�سلية، بل اإن 
عالم ال�سجن �ساهٌد واقعي قا�س على تفكك الطهرانية الإيديولوجية على 
تعقيدات الواقع، بع�س ال�سجناء يغّيرون من انتمائهم ال�سيا�سي ع�سرات 

المرات يوميًا من اأجل الح�سول على مكان مريح في ال�سجن. 
ال�سجن  تجربة  مثل  ثقيلٍة  تجربة  نقل  الف�سلى في  المفيدة  الطريقة 
ال�سرد الدقيق الو�سفي، بلغة حادة ووح�سية و�سادقة،  بكل حمولتها، هو 
الوجدانية  التاأمالت  اأو  بها،  المبالغ  الذاتية  الإ�سقاطات  من  التقليل  مع 
الإن�سائية، من ناحيٍة اأخرى فاإن الكثير من كتابات ال�سجن قد وقعت في 
يثير  اأن  الممكن  من  جالد(.  ـــ  )�سحية  العدمية  الت�سادية  العالقة  فخ 



57

الن�س األمًا اأو تعاطفًا لدى القارئ، ولكن لي�س بال�سرورة اأن يكون الن�س 
المح�س،  النقدي  بالمعنى  هنا  واأق�سد  ن�سًا جيدًا،  تعاطفك  يثير  الذي 
الكردية  »حلبجة«  مجزرة  عن  كتبت  التي  الن�سو�س  من  الكثير  هنالك 
اأريد  مثاًل، وهي تجعلك تبكي، ولكنها تبقى ن�سو�سًا رديئة و�سعيفة. ما 
اأن اأقوله، اأن حياة ال�سجن اليومية، بانقطاعها التام عن العالم الخارجي 
الحقيقي، هي �سورة مكّثفة وحقيقية، دون رتو�س اأو اأقنعة اأو تزيين، عن 
والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  تناق�ساته  بكلِّ  نف�سه  العالم  ذلك 
والمذهبية والنف�سية، وهي توؤكد اأن ال�سراع هو مرّكب و�سائك ول يحتمل 

تعميمات ب�سيطة اأو اأحكامًا اإطالقية.

كان  كيف  األمانيا،  اإلى  وذهابك  �سورية  من  خروجك  عن  ثني  حدرّ
عن  تماماً  بعيدة  جغرافية  كتلة  في  وجودك  لت  تحمرّ وكيف  �سعورك؟ 

موطنك االأول؟

تقريبًا،  و�سفه  يمكن  ل  والألم  وهائل،  جدًا  كبير  ال�سوري  القتالع 
نوبل حيُث  الحا�سل على جائزة  بول«  الألماني »هنري�س  الكاتب  بيت  في 
اأقيم، والمخ�س�س للكتَّاب الهاربين من ظروف �سيا�سية واأمنية خطيرة، 
في هذا المكان الذي اأعي�س توجد امراأة األمانية طاعنة في ال�سن ا�سمها 
ال�سيوف  وتعرف كل  نف�سه،  الحي  البيت في  بالقرب من  تقيم  »لودفيج« 
والنزلء الذين �سكنوا هنا، تتحدث »لودفيج« عن ال�ساعر العراقي الراحل 
�سركون بول�س، وكيف اأنه حاول اأن يقطف التفاح من ال�سجرة الموجودة 
في حديقة المنزل، اإذ بقي اأكثر من ن�سف �ساعة وهو يحاول تثبيت توازنه 
اأم�سك  ال�ست�سالم،  لخدر  �سركون  ا�ست�سلم  ذلك  بعد  بالكحول،  ر  المخدَّ
دموعًا  تم�سح  وهي  »لودفيج«  تقول  البكاء،  في  واأجه�س  ال�سجرة  بجذع 
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حبي�سة، تاأثرت في العمق عند �سماعها، وتذكرت عزلة الهجرة في مطار 
»رفيق الحريري« في بيروت، واأنا منهك من الأرق والتعب والت�ستت، حاولت 
اأن اأو�سل الحا�سوب ال�سخ�سي اإلى قاب�س الكهرباء، كي اأر�سل ر�سالة اإلى 
والدي واأطمئنه باأن الهروب قد تمَّ بنجاح اإلى ال�سفة الأخرى من الأر�س، 
كان  القاب�س  ولكن  الحا�سوب  اإي�سال  اأحاول  واأنا  �ساعة  ن�سف  من  اأكثر 
التفاحة  �سركون،  تفاحة  مثل  ويعاديني  معي  يعبث  القاب�س  كان  معطاًل، 
ل  الذي  المقبل  للهارب  القطف  اقتالع  وترف�س  هارب،  اأي  تعابث  التي 

ينتهي، تاأّثرت وبلعُت حرارة في حنجرتي و�سعرت بمعنى القتالع.
بعد  ال�سوري  ال�ساأن  في  ال�سيا�سية  اآرائي  تغيُّر  من  مزمن  قلٌق  لدي 
روؤيتي  �سفة  من  يغّير  اأن  المكاني  للتخارج  اأريد  ل  �سورية،  من  خروجي 
�سعوبات  من  الب�سيطة  اليومية  الحاجة  كانت  دم�سق  في  ال�سيا�سية، 
في  هنا  العامة،  روؤيتي  �سياغة  في  مهمًا  دورًا  تلعب  وغيرها  المعي�سة 
األمانيا ل اأعاني ل من خوف ول من �سعوبات في تاأمين الحاجات اليومية، 
الناحية  من  يوؤرقني  المو�سوع  هذا  نف�سها؟  ال�سيا�سية  اآرائي  �ستبقى  هل 
واأي  ال�سوري  العي�س بالقرب من ال�سراع  اأن  اأوًل، ناهيك عن  الأخالقية 
زاد  عنه  ابتعدَت  وكلما  تعقيداته،  بكامل  تراه  يجعلك  م�ستدام  �سراٍع 
العاطفي على ح�ساب العقالني، والتجريدي العام على ح�ساب المح�سو�س 

ب. المركَّ

هل اأنت اأ�سير هذا الخراب ال�سوري، ولو كتابياً، في اأقل تقدير؟

اهتمامي بال�ساأن العام والثقافة وال�سيا�سة لي�س وليد الثورة ال�سورية، 
مثقفان  وعمي  والدي  عال،  ت�سيي�س  معدل  فيها  كردية  اأ�سرٌة  منبتي 
وقياديان عريقان في حزب كردي معروف، لذلك فاإن تربيتي ال�سخ�سية 
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وهو  والدي  اأتذكر  الجتماعي،  مع  الأخالقي  مع  ال�سيا�سي  فيها  يتداخل 
ال�سوري  ال�سمال  في  المتناثرة  الكردية  القرى  بين  الوحل  في  يخو�س 
عن  ف�ساًل  الكردية،  لالأحزاب  المحظورة  ال�سيا�سية  ال�سحف  يوزع  كي 
اأني �سهدُت لحظة مهمة في التاريخ ال�سيا�سي ال�سوري المعا�سر، �سّببت 
عام  القام�سلي  في  اآذار  اأحداث  وهي  الذاكرة،  في  كبيرًا  نف�سيًا  األمًا  لي 
2004، حيث ُقوبَلت الحتجاجات بق�سوة دموية اأنهكت نواة حركة احتجاج 

لأ�سباب  عامة  وطنية  حالة  اإلى  تتحّول  اأن  ت�ستطع  لم  مو�سعية  كردية 
واقعية وتاريخية بحاجة اإلى درا�سة م�ستقلة )بعيدًا عن الخطاب الكردي 
المليء بعقدة الغدر، الذي يحّمل الآخر العربي م�سوؤولية تلك الأحداث، 
ت�سميه  ما  مع  عالقتي  ولكن  الأبدية«(،  الكردية  »العزلة  على  ويرّكز 
ال�سبب  بين  العالقة  بال�سبط  هي  اأخرى،  ق�سة  هي  ال�سوري«  »الخراب 
ة النف�سية  والنتيجة، ب�سراحة لم اأكن �ساأكتب حرفًا واحدًا لول هذه الر�سّ
والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية الهائلة التي ت�سهدها �سورية اليوم، اإنه 
انقالٌب فو�سوي �سديمي هائل، قلَب كل �سيء فوق كل �سيء، راأيت �سبابًا 
اإنه الخوف  في بدايات الحراك يهتفون بحرقة وهم يبكون من الخوف، 
ل  ق�سم  وعن  نف�سي  اأقول عن  نعم،  فجاأة،  اندلَق  وقد  المتراكم  ال�سدئ 
الحدث  هذا  دون  لنا  معنى  ل  باأنه  الحديث،  ال�سوري  ال�سباب  من  باأ�س 

الإن�ساني والتاريخي المذهل، نحن اأ�سرى هذه الق�سية الوطنية العادلة.

ما هو باعتقادك تاأثير تجربتك ال�سخ�سية على تلقي القارئ لك؟ 
ممن  اأنت  توقعك  عن  ال�سوؤال  اأريد  اإنما  التعاطف،  عن  هنا  اأتكلم  ال 

يقروؤك.. بكلمات اأخرى: ماذا تريد من القارئ؟

تقول:  قائلها  ر  تذكُّ اأ�ستطيع  ل  ذاكرتي  في  عالقة  �سعرية  جملة  ثمة 
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»اأيها القارئ الذي ت�سرب راأ�سك بالحائط بيننا، هل تعرف باأني اأ�سرب 
راأ�سي بالحائط نف�سه الآن؟!«، ل فرَق جوهريًا بين القراءة والكتابة، يقول 
يريد«،  ما  يكتب  اأن  ي�ستطيع  ل  ولكنه  يريد  ما  يقراأ  »الإن�سان  بورخي�س: 
تق�سيم النا�س ب�سكل »طبيعي« اإلى قراء وكتاب، هو تق�سيٌم ُع�سابّي يرقى 
اإلى م�ستوى التخندق الطائفي في التفكير، وقد �ساهمت ن�سو�ٌس مبا�سرة 
ة التاأويل في تكري�س هذه النق�سام المجرم، الن�س المكتوب  المعنى وخطيَّ
�س للت�سليع والتنميط والت�سطيح، ف�ساًل عن  ح�سرًا للقراء، هو ن�س معرَّ
لعنة العر�س والطلب الخا�سعة ل�سروط تاريخية مرحلية خا�سة، �سيزول 
ل  يتو�سَّ وهو  كافكا  فّكر  قارٍئ  باأي  العتبار.  اأعطاها  اإذا  �سك  ل  الن�س 
�سديقه ماك�س برود اأن يحرق كل موؤلفاته؟ ل اأريد من القارئ �سيئًا �سوى 
القراءة،  عند  وعذابًا  م�سقًة  اأذوق  اأن  وهو  اأوًل،  كقارئ  لنف�سي  اأريده  ما 
تعادل م�سقة الكتابة. حتى يزول الفارق بين القراءة والكتابة، كما يقول 

غوته: »م�سقة قراءة حقيقية لأي ن�س تعادل م�سقة كتابته«.

حتى  تجربتك  من  �سخماً  جزءاً  و�سعَت  متناهية،  غير  ب�سفافية 
االآن واأنت في اأوائل الع�سرينيات، في كتاب، واأر�سلَت الكتاب اإلى الن�سر. 
متى تعتقد اأنك �ستكتب في اأ�سياء اأخرى؟ ح�سا�سيات جديدة؟ موا�سيع 
التجربة  »�ساحب  دارا  وتركن  االإن�سان  دارا  من  تنهل  متى  مختلفة؟ 

المرة« جانباً، ولو اإلى حين؟

جذريًا  اختالفًا  مختلفة  ثقافًة  يمتلك  مكاٌن  األمانيا،  في  الآن  اأنا 
الجتماعي  المتحد  مع  اأندمج  حتى  منه.  اأتيت  الذي  المكان  ثقافة  عن 
الجديد واأ�سبح فاعاًل اإيجابيًا، علّي اأن اأقوم بتغيُّرات عميقة وجذرية في 
ال�سابقة  النظرة  عديدة  اأمور  اإلى  نظرتي  تبقى  اأن  يمكن  ل  �سخ�سيتي، 



61

ال�سابقة  والجتماعية  النظرية  ة  الُعدَّ على  محافظًا  بقيت  واإذا  نف�سها، 
العميق  التغيير  هذا  هنا،  واحدًة  عميقة  عالقة  اأكّون  اأن  اأ�ستطيع  فلن 
باأنه  واأعتقد  �ساأكتبه،  ما  على  باآخر  اأو  ب�سكل  �سينعك�س  �سيح�سل  الذي 
وح�سا�سية  جديدة  تجربة  اعتناق  على  مقبل  اأنا  القادمة  ال�سنوات  في 
مختلفة، �سُتفر�س علّي ق�سرًا نتيجة هذا الفارق الكبير بين المكانين، ل 
 اأ�ستطيع اأن اأحدد لك ما اإذا كان هذا التغّير �سيكون اإلى الأمام اأو الوراء.

ولكن، بالتاأكيد، �ساأكتب عن اأمور مختلفة في الم�ستقبل.
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�سدر من �سل�سلة »�سهادات �سورية«، بم�ساعدة من جمعية »مبادرة من 
اأجل �سورية جديدة« ـــ باري�س، الكتب التالية: 

1. موزاييك الح�سار، عبد الوهاب عّزاوي. 
2. اإلى ابنتي، هنادي زحلوط. 

3. بين الإله المفقود والج�سد الم�ستعاد، نبرا�س �سحّيد. 
4. َكَمن ي�سهد موته، محمد ديبو. 

5. حكايات من هذا الزمن، دلير يو�سف. 
6. لم اأتمدد يومًا على �سكة قطار، اأحمد با�سا. 

7. مزهرية من مجزرة، م�سطفى تاج الدين المو�سى. 
8. غرفة تطل على الحرب، اإدييت بوفييه. 

9. اإذا قفزت عن ال�سياج ولم اأ�سب باأذى، عمرو كيالني. 
10. اأر�س مائدة، �سحى ح�سن. 

11. لم تنته الحكاية بعد، روؤى الإبراهيمي. 

12. اإكثار القليل، دارا عبد اهلل. 
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