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  ملخص

َن السوريون من التفاق على ماذا يحتاجون، وأّي مهام تقع على عاتق
َّ
هم أو تواجههم بعد هل تمك

اهرة السو 
َّ
 في الظ

ا
يمكُن لهم رية اليوم، وهل اتفقوا على "كيف" حرٍب مدمرة طالت كلَّ ش يء تقريبا

"خارطة الوصول إليه )التفاق(، وأين هي "نقطة البدء" في محاولة كل ذلك، و"من" هي فواعله، وأي 

 طريق" ممكنة بهذا الخصوص؟

ريين، وظهر أن إرادة العيش في فضاء اجتماعي ومجتمع بت الحرب صدمة فائقة لدى السو سبّ 

 أو ادّ  –في جوانب كبيرة منها–واحد كانت 
ا
، وأنَّ فواعل كثيرة في الجتماع وا عاءا وهما

ا
لسياسة أو ربما نفاقا

والفكر كانت تنتظر لحظة أو فرصة سانحة لـ "النقضاض" ليس على السلطة أو النظام السياس ي 

.والدولة، وإنما على 
ا
 املجتمع أيضا

ر النزلق املهول لـ "التطييف" و"املذهبة" و"الرتزاق" و"الغنيمة" ودعوات  وإل ما الذي يفّسِّ

"اإلبادة" و"التطهير العرقي" و"الديني" منذ بدايات الحرب، حدث ش يء من "التمزق" و"التشظي" 

 حد التناقض والتقاتل للمجتمع إلى بنى وتكوينات وفواعل وجهات ومناطق وولءات ورهانات مختل
َ
فة بلغ

: الجنة والنار! 
ا
 على كل ش يء، بما في ذلك على ما ل يملكون من أمره شيئا

ف تدهور  وقِّ
ُ
مما يحتاجه السوريون اليوم، هو التفكير في وضع "خطة استجابة" نشطة وفعالة، ت

ا يهدد فكرة الدولة، مالفجوة في مداركهم وتطلعاتهم حول طبيعة املجتمع و  ديُ وتزاالقيم املشتركة"، "

واحدة"، والفجوات أو الصدوع في مداركهم حول التعدد الجتماعي: الديني و"دولة "مجتمع واحد" 

 الجندري.املناطقي والطبقي وحتى والجهوي/ واللغوي  والثقافي والعرقي

وقف: تدهُوَر قيمة الحياة ومؤشراتها األساسية، وقيمة اإلنس
ُ
ان يحتاج السوريون إلى سياسات ت

، وتدهُوَر قيم "الوطن" والنتماء له، وتزايد الخوف والغتراب والتخلي، 
ا
الذي أصبح "بال معنى" تقريبا

!"
ا
 شاقا

ا
 وتراجع الثقة باملستقبل. وقد أخذ املوُت يمثل ظاهرة "أقل من عادية" لديهم، وليس "عمال

 
َّ

قة" و"ولودة"، ويمكن اكتشف السوريون أن "الحياة ممكنة" في ظل الحرب، كما أن الحرب "خال

، وأن لديهم احتياجات وتطلعات متناقضة حيال الدولة، مثل: 
ا
لها أن تمثل فرصة مثلما تمثل تهديدا

دولة ل مركزية، الدفاع عن  -دولة ضعيفة في آن، دولة مركزية  -الشعور بالحاجة لوجود دولة قوية 

. - الدولة
ا
 اغتنام الدولة في آن أيضا
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بالبديهيات أو ما يجب أن يقوم مقام البديهيات مثل: أولوية  التمسكوم لـ يحتاج السوريون الي

الدولة زمن الحرب، وأولوية املجتمع زمن السلم؛ وصحة القضية، وصحة املوقف؛ وقوة الحق التي ل 

ها قوة العدو؛ وخوض حرب املعنى، والوقوف في وجه سيل الهزيمة الجارف، ومقاومة النكسار، 
ُ
ل بطِّ

ُ
ت

  –وحتى الحلفاء–رتماء في أحضان الخصوم ورفض ال 
ّ
ل إراداتهم ورهاناتهم، واحتواء ما ُيهدد بتدمير وتمث

، وعناوينه هي: الحرب املذهبية والطائفية، والهيمنة األمريكية، وعماء الليبرالية، وعما
ا
ء كل ش يء تقريبا

 .لخ، إالنفط، والعماء الديني والطائفي

، مما يتصل بالهوية والشخصية يحتاج السوريون اليوم إلى "إعاد
ا
ة التفكير" في كل ش يء تقريبا

 ،لخ، إالوطنية، والتاريخ، والدين، والجتماع

ووعي أسباب "تآكل" املشروع الوطني والحضاري، 

 على  و"تراجع" مشروع الدولة
ا
طوال قرن تقريبا

ولدتها أو تأسيسها الحديث، ووعي أسباب 

منة الغربية الهزيمة املتكررة أمام مشاريع الهي

واملشروع الصهيوني، وتصاعد املشروع 

اإلسالموي )اإلخواني، الوهابي(، وبروز 

املشروعين التركي واإليراني، وإخفاق املشروع 

  ري أو املشرقي، إن أمكن التعبير.العربي أو السو 

روط أكثر اللحظات صعوبة هي أكثرها خصوبة، إذ تتفتح األسئلة واملمكنات، وتتغير حدود وش لعّل 

التفكير، وأنماط الستجابة للتحديات، وهذا ما يفترض أن يحدث للسوريين بعد صدمة اندلع الحرب، 

"ما حدث" لم  وبعد مض ي سنوات عليها؛ لكن املفارقة أن هذا ل يحدث أو أنه لم يحدث حتى اآلن، أو أّن 

 يكن على مستوى التحدي.

ح أو فتح على مفردات وموضوعات هي أسئلة إن السؤال عما يحتاجه السوريون اليوم، ربما انفت

 
ّ
د املفارقات، ويكشف عن أكثر منها إجابات، وقد ل ُيطلب من السؤال أكثر من ذلك، أي أن يول

 اللتباسات، ويشّرع للمزيد من األسئلة، وحسب هذه الورقة أنها حاولت ذلك!

إن السؤال عما يحتاجه السوريون اليوم، ربما 

انفتح أو فتح على مفردات وموضوعات هي 

أسئلة أكثر منها إجابات، وقد ال ُيطلب من 

 
ّ
د املفارقات، السؤال أكثر من ذلك، أي أن يول

ويكشف عن االلتباسات، ويشّرع للمزيد من 

 األسئلة
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 وستة محاور،  مقدمةتتألف الدراسة من 
ا
 ، في الرؤية واملقاربة -أول

ا
حظة -ثانيا

ّ
 ، َوعُي الل

ا
 -ثالثا

 رابعالحياة ممكنة في ظل الحرب! 
ا
 ، خامسالوضوح والصدق والتناقض -ا

ا
 دسسا، الحق وقوته -ا

ا
 -ا

 فوق َمَرضية"أعراض 
ا
  .خاتمة"، وأخيرا
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 مقدمة

 "ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان"

 املسيح

 
ا
 "عن العطش"ليس املاء وحده جوابا

 أدونيس
 

َن السوري
َّ
ون من التفاق على ماذا يحتاجون، وأي مهام تقع على عاتقهم أو تواجههم بعد هل تمك

 في الظاهرة السورية اليوم، وهل اتفقوا على "كيف" يمكنهم الوصول 
ا
حرب مدمرة طالت كل ش يء تقريبا

"خارطة طريق" ممكنة إليه )التفاق(، وأين هي "نقطة البدء" في محاولة ذلك، و"من" هي فواعله، وأي 

 ذا الخصوص؟به

  –الجواب األولي 
ا
،  –وأرجو أن أل يكون متسرعا

ا
 من ذلك تقريبا

ا
هو أنهم، حتى اآلن، لم يفعلوا شيئا

 ومذكراٍت وعناويَن وبرامَج وتقاريَر وندوات ملراكز أبحاث ثمة  صحيح أنَّ 
ا
 في هذا الباب: نصوصا

ا
 كثيرا

ا
كالما

  ؛1الداخل والخارجوجمعيات ومنتديات ومنظمات حكومية وغير حكومية في 
ا
 أو قبول

ا
لكنه لم ينل تلقيا

، بما يجعله مشروع إجابة عن أسئلة ما يحتاجه السوريون بالفعل.
ا
 واسعا

ر عن ربما كان الكثير مما صدر من قراءات وتقديرات حول احتياجات السوريين في الحرب، ل يعبّ 

 س
ا
 أو من فواعل أو رهانات "محض إرادة سورية أو إرادة سوريين، ومن ثم فقد ل يكون تفكيرا

ا
وريا

 من  –بنظر شريحة قد تكون كبيرة من فواعل الفكر والسياسة–سورية"، وهذا يعني أنه ل يمثل 
ا
جزءا

الستجابات املفترضة أو املأمولة على مستوى "الحدث السوري" و"الظاهرة السورية" و"الشخصية 

نها أذها اآلن بمعانيها التلقائية ودللتها العامة، ولو الوطنية السورية"، وهذه تعابير من املفترض أن نأخ

 تتطلب املزيد من التدقيق والتأطير.

األهم في ما نبحث فيه هو "خط املعنى" املتصل في محاولت اإلجابة عن السؤال الرئيس لهذه 

لتعالي عليها الدراسة: ما الذي يحتاجه السوريون اليوم؟ تتجاوز التفاصيل والحتياجات اليومية، ليس با

أو القفز فوقها، وإنما باملرور بها وأخذها بالعتبار الالزم؛ وقد ل تأتي الورقة على تفاصيل ما يحتاجه 

                                                             
، اللجنة القتصادية والجتماعية لغرب آسيا 1

ا
 ل حصرا

ا
، بيروت: برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريةإلسكوا، ا-انظر مثال

 اإلسكوا.  
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السوريون مما أشرنا إليه، لكن ذلك هو قلب كل تقدير لها عّما تفترض أنه احتياجات سورية لزمة من 

 عبير على هذا النحو.أجل استجابة عميقة ومديدة وفعالة ودائمة، إذا أمكن الت

والنّص إذ يطرح السؤال فهو ل يزعم أنه يدشن أو يفتتح أي أجندة سياساتية، ول يحل في ما 

يقوله أو يطرحه محّل أي مشروع أو مقترح بهذا الخصوص مهما كان، وأقص ى ما يحاوله هو التعبير "من 

وهذا ما –رمزي والقيمي عما يفترض داخل" هذا البلد املشرقي الجميل، و"من داخل" فضائه املعنوي وال

 في ضوء تجربة الحرب اليوم. أن السوريين يحتاجونه –تتكرر اإلشارة إليه

 وستة محاور،  مقدمةتتألف الدراسة من 
ا
 ، رؤية واملقاربةفي ال -أول

ا
حظة َوعيُ  -ثانيا

ّ
 ، ثالثالل

ا
لحياة ا -ا

 رابعممكنة في ظل الحرب! 
ا
 ، خامضالوضوح والصدق والتناق -ا

ا
 دسسا، الحق وقوته -سا

ا
فوق "عراض أ -ا

 َمَرضية
ا
 .خاتمة"، وأخيرا
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ا
 في الرؤية واملقاربة -أوال

يبدو السؤال عما يحتاجه السوريون، وأي مهام تقع على عاتقهم أو تواجههم أو يواجهونها اليوم، 

 
ا
 وراهنا

ا
، غير أن "تحديد" أو "تعيين" ما يريدونه أو يحتاجونه، عاجال

ا
 ومعقدا

ا
، قد ل يكون كذلك، كبيرا

، إنما ثمة حدود ملا يحتاجونه، قريبة وبسيطة؛ ليس املطلوب "تحصيل السعادة"، 
ا
 ول معقدا

ا
أي ل كبيرا

،  ،2ول الدخول على خط املنافسة في مؤشر الشعوب األكثر سعادة في العالم
ا
ول الشعوب األكثر سلما

 على التسلية والترفيه، ول
ا
، ول األكثر مساملةأو الشعوب األكثر إنفاقا

ا
لخ، وإنما أن يكوَن ، إ األكثر ادخارا

عند مهدورين. لكن هل تقف الحتياجات  الناُس/الرعايا آمنين، ما أمكن من أمن، وأل يكونوا بائسين

 هذا الحّد؟

د حاجة، كما يقول ماركس، وما أن يتحقق "الحد األدنى" من  ِّ
ّ
َول

ُ
الجواب هو ل، ذلك أن الحاجة ت

حتى يرتفع السقف إلى مستوى أعلى، إلى حاجات جديدة، وهكذا؛ لكن مرة أخرى، إن الحديث  الحاجات

 
ا
هو عما يحتاجه السوريون بصورة راهنة وعاجلة، ليس في اليوميات ومتطلبات العيش األكثر إلحاحا

َسة للسالم واألمن والستقرار املديد وامل كين، إذا وضرورة، على أهمية ذلك، وإنما الحتياجات املؤّسِّ

أمكن التعبير، ذلك أن السوريين ليسوا أقل من غيرهم في طموحهم للتنمية واملشاركة والتطلع للرفاه 

 تمع ودولة!والسعادة واملكانة والدور، بما هم أفراد وجماعات، وبما هم مج

 من املتطلبات 
ا
يحيل منطوق السؤال إلى طيف واسع من الحتياجات أو املهام والتحديات، بدءا

األساسية للعيش أو ملواصلة العيش في حالة الضطراب أو حالة الحرب، مثل: املواد الغذائية والرعاية 

 ،3الصحية األساسية، واحتواء العنف املادي والرمزي ضد الشرائح املستضعفة مثل النساء واألطفال

                                                             
 إلى مؤشرات استناد في الدول واملجتمعات ( هو مؤشر يقيس مدى السعادةHappy Planet Index) مؤشر السعادة العاملي 2

ا
ا

إحصائية متعددة، مثل دخل الفرد، والخدمات الجتماعية والصحية والرضا، إلخ، ومن الواضح أن املؤشر يعكس أوليات 

وأوليات غربية بصورة أساسية، ويتحيز ضد البلدان واملجتمعات التي ل تنسجم مع سياسات الغرب، وخاصة الدول التي تشهد 

 يفسر وجود الدول املشار إليها في مراتب متأخرة من املؤشر.  حالت حرب، مثل سورية. وهذا 
: إنصاف حمد،  3

ا
، دراسة )دمشق: مركز املرأة في سورية: التحديات والفرص نحو آلية مؤسساتية للنهوض والتمكينانظر مثال

 (.2018آذار/مارس  8دمشق لألبحاث والدراسات، 
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 إلى توقف الحوالفقر والجوع، والقتل، والخوف، والختطاف؛ وصو  ،4والستجابة لتحديات النزوح
ا
رب ل

 واستعادة األمن وبناء السالم.

 انتكاسات 
ا
وهذه عملية عادة ما تكون متشابكة ومعقدة، وتشهد اختاللت واهتزازات وأحيانا

خطيرة، ومن ثم فإن مدارك الحتياجات واملهام والتحديات، والتعبير عنها عادة ما تكون قلقة وغير 

، تفا
ا
 ونزول

ا
، بحسب تغير األحوال والسياسات، بما في ذلك استجابة مستقرة، وتتغير صعودا

ا
 وتشاؤما

ا
ؤل

 .الناس لها

قد تتمركز املدارك والتطلعات بشأن ما يحتاجه السوريون على ما كان قبل الحرب، بحيث تصبح 

هي "لحظة الَعْود" بالتعبير األنثروبولوجي أو امليثي أو الديني، إلى أمن  2011لحظة ما قبل آذار/مارس 

، ثم تّم  –من هذا املنظور –نعيم كان و 
ا
 أو متاحا

ا
 .تضييعه أو فقده أو إهداره أو العبث به وتفجيره موجودا

وقد تتمركز املدارك والتطلعات على ما يعيشه سوريون آخرون هاجروا إلى خارج البالد، ولكن ليس 

ى إليها. وسوف يكون التركيز علبا بصورة أساسية، كون أكثر الالجئين السوريين توجهوا و أي بالد، وإنما أور 

  املعنى األول، كونه األقرب إلى مدارك متمركزة حول سورية نفسها، وهذا باب فيه كالم كثير!

ومن النادر أن "تعود" األمور في أي بلد إلى 

ما كانت عليه قبل الحرب، وقد ل يكون ذلك 

 بالتمام، ومن املؤمل أن تتجه للتمركز 
ا
مطلوبا

ظة تأسيس جديد ملدارك حول انطالق من لح

احتياجات ومتطلبات واشتراطات العيش، ليس 

كأفراد فحسب، وإنما كمجتمع ونظام سياس ي 

 .لخإ ،ودولة ودور وحضور وتأثير

لكن املعنى املراد من السؤال في هذه الدراسة هو ليس منطوقه أو ملفوظه، بمعانيه التلقائية وما 

لتحديات التي تواجههم واملهام امللقاة على عاتقهم باملعنى يحيل إليه، وإنما ما يحتاجه السوريون وا

 
ُ
لح، لكن العميق واملديد والتأسيس ي والقاّر في آن؛ أي احتياجات ومهام وعي الحدث وفواعله العاجل وامل

                                                             
: أحمد طوزان،  4

ا
دراسة )دمشق: مركز دمشق لألبحاث ، ي بين الحاجات والسياساتظاهرة اللجوء السور انظر مثال

 (.2017شباط/فبراير  9والدراسات، 

 
ّ
يد أو تعيين ما فق السوريون على تحدربما لم يت

لكن من الواضح أن  يحتاجونه بالفعل،

اقعية أو تحديات  السقوف الفعلية أو الو

 ومعانَي هي "أ
ا
قل العيش اليومية تفرض حدودا

 بكثير" مما يبدو في ظاهر القول والخطاب.
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ورهاناته، وأنماط الستجابة املحتملة أو الواجبة حياله، وتدبير السياسة واملجتمع وأنماط القيم 

 مما سوف تتناوله الورقة في الفقرات اآلتية. ،لخ، إوالدولة

فق السوريون على تحديد أو تعيين ما يحتاجونه بالفعل، وأي مهام تواجههم أو ربما لم يتّ 

يواجهونها، أو أي مهام تقع على عاتقهم، لكن من الواضح أن السقوف الفعلية أو الواقعية أو تحديات 

 ومعانَي هي "أ
ا
 قل بكثير" مما يبدو في ظاهر القول والخطاب.العيش اليومية تفرض حدودا

وهذا أمر يمكن التدقيق فيه وتعيينه أكثر بإجراء مسوح ميدانية ودراسات حول مدارك وتوقعات 

 
ُ
طب واملذكرات وتطلعات الناس كما تظهر في طرائق تعبيرهم وأنماط عيشهم، وليس في نصوص الخ

ن فهذا على أهميته إل أنه يشتكي من َمَواطِّ  ،لخ، إؤتمراتوالبيانات الحزبية، وما يصدر عن املنتديات وامل

لل وضعف كبيرة، ألن إكراهات الحرب عادة ما تخلق مدارك طارئة وغير مستقرة، أو مدارك قد ل تعبّ 
َ
ر خ

 عن قابليات عميقة وقارة.

، انخفاض سقف التوقعات، وتركيز الهتمام على األوليات واملعيوش ه إلى أّن من املهم التنبّ 

و"العزوف" عن السياسة العليا واملطالب العامة، قد يكون مظاهر خادعة أو مضللة، وهو يمثل فرصة 

 في آن:
ا
 وتهديدا

فرصة من حيث إنَّ املطلوب من فواعل السياسة وأهل الحكم هو استجابات الحد األدنى مع  -

 الوعد برفع سقف الستجابات.

اعي، وربما الضطراب وانفجار األوضاع في تهديد من حيث وجود قابلية اختالل وتأزم اجتم -

 . 5حال وجود ظروف مواتية، من الداخل والخارج

  

                                                             
: عقيل سعيد محفوض،  5

ا
 في الحرِب السُّ يال انظر مثال

ُ
َرة

َ
خاط

ُ
 وامل

ُ
ة
َ
 واألمُل والَجَهال

ُ
ة
َ
ق ِ
ّ
: الث

ُ
 والِعيالة

ُ
دراسة )دمشق: ، ةوريّ الة

 (.2019مايو /أيار 12مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 
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ا
حظة -ثانيا

ّ
 َوعُي الل

" في وعي الحدثِّ السورّي؛ وقد أدّ   عن "التباٍس جماعّيٍ
ُ
 يمكن الحديث

ّ
قات، بوصفها ت سيولة التدف

 من الحرب، إلى سوء تقدير في فهم ما يجري، وإلى استخالصات
ا
متسرعة حول طبيعة املجتمع  جزءا

والدولة في سورية، وطبيعة التداخالت والتفاعالت والرهانات الداخلية واإلقليمية والدولية حولها، وما 

الرهانات كانت ول تزال أقوى من الحدث، وأكبر من قدرة البلد على تحمله،  زاد في تعقيد املشهد هو أّن 

 في تداخالت ر كيف أن "البعد السوري" أو "الدما يفّس 
ا
الحدث أو الظاهرة اخلي" أصبح أقل حضورا

 السورية اليوم.

ة لوعي وفهم ما يجري، فإنَّ سيولة األحداث وتراكمها وتداخلها وإذا كان السوريون بحاجة ماّس 

ربما شكلت املزيد من العقبات املعرفية واإلدراكية التي تحول دون التوصل إلى فهم ووعي مطابق ونشط 

 أمام ال للحدوفعّ 
ا
، ذلك أن وعي الحدث والتدخل عليه مهمة بالغة الصعوبةث، ويضع السوريين فعال

 من
ا
 ديناميات الحرب نفسها. والعمل على هندسته وتكييفه وإبداله، يمثل هو نفسه جزءا

 –كما سبقت اإلشارة–وهكذا فإن املهمة الرئيسة اليوم أمام السوريين هي "وعي اللحظة"، وهي 

ة، إذ إنَّ الوعي املطلوب هو وعي ما يجري، أسبابه مهمة صعبة ومعق دة بقدر ما هي عاجلة وُملحَّ

ومحدداته، فواعله واتجاهاته، ووعي الستجابة الالزمة حياله؛ وعي واستجابة، بالتزامن وليس بالتتابع، 

 ن أمكن التعبير.بالتفاعل واملداولة وليس بالقطيعة واملواجهة، إ

ملدارك والدوافع املخيالية لدى الفواعل والبنى النشطة في الجتماع يتطلب األمر التفاعل مع ا

ما تسكت  السوري، الفردية والجمعية، بكل مخزونها ومخبوئها واملسكوت عنه واملتنكر له فيها، ذلك أّن 

 عندم
ا
 خارجيا

ا
 وتدخال

ا
 وسياسيا

ا
 اجتماعيا

ا
 وانفجارا

ا
ا تكون عنه أو تتنكر له ... ل بد أن يظهر في وجهك تأزما

اللحظة مناسبة. وهذا ما يجعل املهمة أو الحاجة للتفكير والتدبير ضاغطة ول تقبل التأجيل، وهي من 

 .6بد أنها كذلك في املستقبل أولى أولويات األمن الوطني في هذه املرحلة، ول

                                                             
، دراسة )دمشق: مركز دمشق دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية، عناصر إطاريةعقيل سعيد محفوض،  6

 خط الصدع: في مدارك وسياسات األزمة السورية، مقاربة تفكيكية(؛ وعقيل سعيد محفوض، 2016لألبحاث والدراسات، 

 (. 2017)بيروت: دار الفارابي، 
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في  يتعلق األمر بمهمة مركبة، تتمثل بالعمل ما أمكن على "تحرير العقل" و"فتح باب الجتهاد"

الثقافة والجتماع والسياسة، وتنمية الروح النقدية، والتنوير، واإليمان بالتعدد والتنوع، ونسبية 

املعرفة والحقيقة، والعمل ما أمكن على "تحريك" أو "تحرير" املخيال الجمعي أو املجتمعي من "أسر" 

 ل إنسانية، ل حداثية، ظالمية،ديناميات متعاكسة: األولى إنسانية، حداثية، تنويرية، وطنية؛ والثانية 

  ل وطنية؛ لكن لصالح الدينامية األولى، ما أمكن!

قد يكون من الصعب َوضُع ميزاٍن واحد 

لكل ذلك، ميزان "ل منحاز" أو "منفصل" عن 

تفضيالت إيديولوجية وسياسية، وهذه مسألة 

بالغة الصعوبة، في مجتمع ممزق من الداخل، 

 يم والعالم.وممزق حيال الدولة واإلقل

بت الحرب "صدمة فائقة" لدى السوريين، وظهر أن "إرادة العيش املشترك" في فضاء اجتماعي سبّ 

" أو "ادّ  –إلى حد ما–ومجتمع واحد كانت 
ا
"عاءا "وهما

ا
وأنَّ فواعل كثيرة في الجتماع ، " أو ربما "نفاقا

يس على السلطة أو النظام "النقضاض" ل والسياسة والفكر كانت تنتظر لحظة أو فرصة سانحة لـ

.
ا
 السياس ي والدولة، وإنما على املجتمع أيضا

"التطييف" و"املذهبة" و"الرتزاق" و"الغنيمة" ودعوات  ر النزلق املهول لـوإل ما الذي يفّس 

"اإلبادة" و"التطهير العرقي" و"الديني" منذ بدايات الحرب، حدث ش يء من "التمزق" و"التشظي" 

 وتكوينات وفواعل وجهات ومناطق وولءات ورهانات مختلفة بَ  للمجتمع إلى بنى
َ
 ل
َ
حد التناقض والتقاتل  غ

: الجنة والنار!
ا
 على كل ش يء، بما في ذلك ما ل يملكون من أمره شيئا

كما لو أنه "انتقام" ممن فرض بالقوة  –في جانب منه–بدا "الخروج" على النظام السياس ي والدولة 

تعيش تحت عنوان واحد وهو "املجتمع والدولة"، وهي ل تريد ذلك أو أنها تريده على تلك "املكونات" أن 

َحل" التقاعدلكن بصورة مختلفة، ربما على  لل والّنِّ
َ
 السلطنة العثمانية، وحتى قبلها. أيام تي كانة "املِّ

بت الحرب "صدمة فائقة" لدى السوريين، سبّ 

وظهر أن "إرادة العيش املشترك" في فضاء 

 –إلى حد ما–اجتماعي ومجتمع واحد كانت 

" أو "ادّ 
ا
"عاءا "وهما

ا
 " أو ربما "نفاقا
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نية" لسورية ، و"العلوية 7ويأتي في هذا السياق كالم بعض الكتاب ومثقفين عن "الهوية السُّ

"طوائف آثمة" و"مدن آثمة"  ودعوات عدد منهم لـ "اإلبادة" و"التطهير الديني" أو "التهجير" لـ ،8السياسية"

 !9وكذلك شرائح اجتماعية من تجار ورجال دين وكتاب وغيرهم ألنهم لم يشاركوا في "الثورة"

 ممن وقفت إهو أن ما يجري في سورية اليوم 
ا
لى جانب مجموعة فواعل سورية للحرب، تحديدا

 أن  ،10"التمسك" بالوضع الراهن لـ النظام السياس ي والدولة، هي أقرب
َ
على قساوته ومخاطره، مخافة

"اإلمساك"  عدة سنوات من الحرب، وحتى ل يأتي آخرون لـ طوالتتدهور األمور، وقد كانت كذلك 

 في النقطة األخيرة، كب فجيرهما، ولو أنهم نجحوا إلى حّدٍ باملجتمع والدولة، أو أل يتمكنوا من ت
ا
ير نسبيا

ة من السوريين من يدافع عن شرط حياة أولي )متطلبات الحد األدنى(، وليس عن أي تفجير البلد؛ وثّم 

.
ا
 موارد وأوضاع هو راض عنها وسعيد بها تماما

  

                                                             
 ، 2013أيار/مايو  21، قنطرة، موقع "العلمانية واملسألة الدينية"العظم، صادق جالل  7

https://ar.qantara.de/content/mhdr-lmfkr-sdq-jll-lzm-hwl-llmny-wlmsl-ldyny-lmfkr-sdq-jll-lzm-lrby-lrby-

wlslm-lsysy  

النص محاضرة ألقاها العظم في برلين في مفتتح "منتدى برلين للمسلمين التقدميين" بدورته الثامنة، والذي تنظمه مؤسسة 

م يحسم أمره وينتقل إلى صادق جالل العظ"وانظر مالحظات على رؤية العظم في: يوسف حجازي، " .فريدريش إيبرت األملانية

نة ولفكر "اإلسالم السياس ي البزنس ي   https://bit.ly/3eEUDC7، 2013نيسان/أبريل  28، موقع جدلية"، "التنظير العلني للسُّ
، 2016و تمز/يولي 15، املدن"صادق جالل العظم، "سقوط العلوية السياسية"، حوار: ديمة ونوس،  8

https://bit.ly/3blBu67  

، 2015أب/أغسطس  7، العربي الجديدانظر مالحظات حول كالم العظم في: راتب شعبو، "العلوية السياسية وصادق العظم"، 

https://bit.ly/2Vma9La  
مها أشخاص مثل: عبد الرزاق عيد وحكم البابا وإبراهيم الجبين وميشيل كيلو وآخرون كتابات وتعليقات كثيرة قّد يتعلق األمر ب 9

وفي منابر كانت من أدوات الحرب نفسها. وقد كشفت التطورات حول  2011في سياق الحرب الدائرة في سورية منذ أذار/مارس 

 الحرب مدى تهافت مثل هذا الخطاب!
10 :

ا
، 2019حزيران/يونيو  17 ،مركز دمشق لألبحاث والدراسات، "صراع مواقع" عقيل سعيد محفوض، انظر مثال

https://bit.ly/2RMICjR  

https://ar.qantara.de/content/mhdr-lmfkr-sdq-jll-lzm-hwl-llmny-wlmsl-ldyny-lmfkr-sdq-jll-lzm-lrby-lrby-wlslm-lsysy
https://ar.qantara.de/content/mhdr-lmfkr-sdq-jll-lzm-hwl-llmny-wlmsl-ldyny-lmfkr-sdq-jll-lzm-lrby-lrby-wlslm-lsysy
https://bit.ly/3eEUDC7
https://bit.ly/3blBu67
https://bit.ly/2Vma9La
https://bit.ly/2RMICjR
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ا
 الحياة ممكنة في ظل الحرب! -ثالثا

قّدم التقارير املحلية والدولية صورة كارثية عن األوضاع ف
ُ
اء الحرب التي ألحقت ي سورية جرّ ت

 
ا
 أو تدّم  ،11كبيرة في قطاعات كثيرة في البالدأضرارا

ا
 من ثلث املساكن قد تضرر جزئيا

ا
ر ومن ذلك أنَّ نحوا

، ونحو نصف املنشآت الطبيعة والتعليمية، كما اضطر أكثر من نصف السكان إلى مغادرة منازلهم، 
ا
كليا

بتأثير الحرب، ومنهم من دفعته مدارك وتقديرات الحرب إلى الهجرة  في نزوح أو انتقال قسري أو اضطراري 

 عن فرصة عيش  ،إلى الخارج، ليس بسبب التهديد املباشر بالضرورة
ا
 من ضغوط الحرب وبحثا

ا
إنما هروبا

 وحياة أفضل.

 
ّ
ل كبير لقطاع أدت الحرب إلى سقوط عشرات آلف الضحايا واملفقودين وماليين الالجئين، وتعط

% حسب تقرير للبنك 78والتعليم والخدمات العامة، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى  الصحة

 .13وعودة أمراض كشلل األطفال وغيره في بعض املناطق ،12الدولي

وحدث تدفق مهول للصور واألخبار واملعطيات عن سورية، كجزء من ديناميات الحرب وليس 

طلوب أن تصير سورية في الواقع على شاكلة الصورة املقدمة مجرد تغطية ملا يحدث في الواقع، كان امل

 للموت وليس  عنها، وقد حدث ذلك إلى حّد 
ا
بعيد، فأصبحت سورية حسب التقديرات العاملية بلدا

 للحياة، لكن الجانب اآلخر من املشهد لم يعط أيَّ اعتباٍر قريٍب، مقارنة بجوانب الحرب.

                                                             
: مركز دمشق لألبحاث والدراسات،  11

ا
تشرين  3)دمشق:  2015-2011تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري انظر مثال

 https://bit.ly/3aovOGW(، 2016وفمبر الثاني/ن
 خسائر الحرب: التبعات القتصادية والجتماعية للصراع في سورية، البنك الدولي،  12

World Bank Group, The Toll of War: The Economic and Social Consequences of conflict in Syria, World Bank 

Group,2017. 

 :الكامل باإلنكليزيةالنص 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27541/The%20Toll%20of%20War.pdf  

 :يةملخص تنفيذي بالعرب

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27541/The%20Toll%20of%20War.pdf  
13  

ا
القطاع الصحي في سورية، : مركز دمشق لألبحاث والدراسات، حول الواقع الصحي وتأثيرات وتحديات الحرب، انظر مثال

 على التنمية والحرب
ا
 (.2020آذار/مارس  9مركز دمشق لألبحاث والدراسات، دمشق: ) دراسة، شاهدا

https://bit.ly/3aovOGW
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27541/The%20Toll%20of%20War.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27541/The%20Toll%20of%20War.pdf
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ربما  ،14ة عن زيادة كبيرة في أعداد املواليد  طوال الحربتتحدث الدراسات الجتماعية والسكاني

بأكثر مما كان قبلها، وعندما يقرأ السوريون أو املتلقون من غير السوريين عن أرقام املواليد لدى الالجئين 

ت املسلحة، الغوطة وحتى لدى السوريين في مناطق سيطرة الجماعا ،15السوريين في لبنان أو غيره

 
ا
يدهشهم كيف يحدث ذلك في ظل ضغوط وإكراهات الحرب، مع ما ُيفترض أنه "حصار"  ،16الشرقية مثال

 ت" في تأمين أدنى متطلبات العيش.و"عنف" و"صعوبا

ة مداخل تفسير عديدة لهذه الظاهرة، ولكن الخيط الرئيس الذي يجمعها هو أن الحرب ثّم 

 من الستجابة، ربما ل واعية أو غير 
ا
 مقصودة بالتمام، تتمثل بزيادة املواليد،والتهديد يخلقان أنماطا

 .لخ، إحتى لو ترافق ذلك مع صعوبات كبيرة في تأمين املوارد والرعاية الصحية

قة وولودة، ويمكنها أن 
َّ

اكتشف السوريون أن الحياة ممكنة في ظل الحرب، كما أن الحرب خال

 
ّ
 تمث

ّ
، ولذا فإنَّ الكثير ل فرصة مثلما تمث

ا
ل تهديدا

 ،17وا الشناتي" للهجرة أو اللجوءبّ منهم "لم يض

لوا البقاء في ظل الحرب، يكابدون العيش في وفضّ 

ت 
َ
ل
َّ
ظروف غير اعتيادية؛ ول بد أن الحرب َمث

 لشريحة منهم، إذ غيرت أحوالهم وفتحت 
ا
فرصة

 كانت مغلقة قبل ذلك!
ا
  لهم أبوابا

 
ّ
ونات واملساعدات، ثم النتقال لت الحرب "بطاقة عبور" إلى دول الجوار، وتلّقي أنماط من املعمث

تين وغيرها، ليس فقط للهروب من الحرب املباشرة، وإنما يبا واألمريكو إلى دول أبعد وأفضل مثل أور 

                                                             
: بول فانسن، "الحرب والسكان"، ترجمة: مدى شريقي،  14

ا
، 2018أيلول/سبتمبر  10، األوانانظر مثال

https://bit.ly/2XM4orR  
: "الولدات لدى النازحين... أكثر من  15

ا
 ،2017تشرين األول/ أكتوبر  28، الجمهورية"، 2011ألف ولدة منذ  260انظر مثال

66http://www.aljoumhouria.com/news/index/3885  
ع في الغوطة"،  16 ضَّ ، مع التحفظ: "حصار النظام يسبب فشل نمو آلف الرُّ

ا
 ، 2017شباط/فبراير  11، جيرون شبكةانظر مثال

https://geiroon.net/archives/74967  
17  

ّ
وات قليلة من بدء الحرب، يتحدث عن ضغوط ودوافع الهجرة إلى بعد سن 2014ه في عام اسم مسلسل تلفزيوني سوري تم بث

 الخارج، والنص للكاتب ممدوح حمادة وإخراج الليث حجو. 

إن ما يحتاجه السوريون هو إرادة تحويل 

اليأس والتشاؤم والحزن والتكيف واملقاومة 

إقدام ومبادرة، وكسر النمطية  إلى قوة تغيير و

 يدة لتطوير السياساتالحاكمة أو املق

https://bit.ly/2XM4orR
http://www.aljoumhouria.com/news/index/388566
https://geiroon.net/archives/74967
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لكن الجهد الكبير كان في تبعات الحرب والستجابات املالزمة لها في داخل  .18للبحث عن فرصة في الخارج

نتقال أو الهجرة الداخلية من مناطق سيطرة الدولة أو البلد، وبخاّصٍة على صعيد العيش والعمل وال 

 بما كان من هجرة أو انتقال إلى مناطق "خارج سيطرة  إليها، ولعّل 
ا
 مقارنة

ا
النتقال إليها كان أكبر نسبيا

.الدولة"، وأما املقارنة مع الهجرة إلى خارج البالد فتتطلب حيّ 
ا
 مختلفا

ا
 بحثيا

ا
 زا

كييفها"، هو تعبير عن قوة اجتماعية ونفسية هائلة، ول مبالغة في إنَّ "التكيف" مع الحرب و"ت

ذلك، لكنها ل تزال "قوة مقاومة" وليس "قوة مبادأة"، ومن ثم فإن ما يحتاجه السوريون هو إرادة تحويل 

اليأس والتشاؤم والحزن والتكيف واملقاومة إلى قوة تغيير وإقدام ومبادرة، وكسر النمطية الحاكمة أو 

وإنما من انسداد األفق أمام أي احتمال أو  ،19يدة لتطوير السياسات، وهذا ل ينطلق من األملاملق

 إمكانية لبقاء األمور على هذا النحو! 

  

                                                             
 تنمويٌّ مستمٌر كريم أبو حالوة،  18

ٌ
وِل السورّيِة نزيف

ُ
 الكفاءاِت والُعق

ُ
لألبحاث  دراسة )دمشق: مركز دمشق، الهجرة، ِهْجَرة

 (.2018 والدراسات، كانون األول/ديسمبر
: سالفوي جيجيك،  19

ا
 24 ،حكمة، ترجمة: حسن الحجيلي، "سيأتي كلص في ليل: سالفوي جيجيك ووهم األمل"انظر مثال

 http://bit.ly/2WEG8Vc ،2018نيسان/أبريل 

: عقيل سعيد محولالطالع على مقاربة أ
ا
 فوض، وسع بشأن الحدث السوري، انظر مثال

َ
 واأل

ُ
ة
َ
ق ِ
ّ
: الث

ُ
ة
َ
 والِعَيال

ُ
ة
َ
 اِلَيال

ُ
ة
َ
َمُل والَجَهال

ة وِريَّ  في الَحرِب السُّ
ُ
َرة

َ
اط

َ
خ
ُ
  سابق. مرجع، وامل

http://bit.ly/2WEG8Vc
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ا
 الوضوح والصدق والتناقض -رابعا

 بمكان وضع ما يقوله السوريون أو يعبرون عنه في ميزان الوضوح والصدق بإطالق، 
ا
ُيَعدُّ صعبا

، إذ إنَّ ثمة ميزان ملت
ا
  بس يتطلب مراجعة وتدقيقا

ا
 جانبا

ا
مما يقولونه في الحرب ل بد أن يكون واضحا

، بمعنى: أنه يعكس تقديراتهم أو تقديرات فواعل أساسية ورئيسة منهم، حول ما يجب قوله، 
ا
صريحا

 اإلفصاح
ا
اة لسكوت عنه، باعتبار األوضاع والظروف القائمة، وضرورة مراعا-وحول ما يكون مناسبا

وجود فواعل يجب "استقطابها" و"استمالتها"، وأخرى يجب "تحييدها" أو حتى "استدراجها" أو ربما 

 .لخ، إ"تضليلها"

والواقع أنَّ ما حاولت فواعل الحرب، مثل املعارضة، "السكوت عنه" في خطابها السياس ي 

فمن غير املؤكد أن ما  واإلعالمي، كانت املظاهرات والسلوك امليداني "يكشفان" خالف ذلك، ومع ذلك

كان ُيفصح أو يسكت عنه السوريون املعارضون صادر عن وعي مستقر لديهم، ذلك أن الكثير مما ُيقال 

وتوقعات تحت ضغوط الحرب نفسها، ويعبر عنه في حالت الحرب يصدر عن مدارك وتقديرات ورهانات 

فمن غير  ومن ثّم  ،لخ، إأو بتأثير الحشد والتحريض والتدخل والتغلغل الخارجي والستقطاب الداخلي

املرجح أن تكون تعبيراتهم وتعابيرهم دقيقة أو قارة بالتمام، ومن املعروف أن مدارك الحرب ورهاناتها 

 .لخ، إلحل والتسويةا -ة والسيطرة، واتجاهات املواجهة تشهد تغيرات كثيرة بحسب تحولت ميزان القو 

إنَّ الحديث عن خطاب الحرب وما بعدها، يجب أل يغفل وجود "مسكوت عنه" و"متنكر له" و"ل 

مفكر فيه" و"ممنوع التفكير فيه" و"منس ي" في كل ذلك، إذ إن خطاب وتعابير الحرب عادة ما تأتي في 

ئية اهاتها، واستجابة لرهاناتها وأولياتها، أي أنها أبعد ما تكون عن التلقاسياق الحرب نفسها، ونتيجة إلكر 

 عن أنها تضخم ما تقبله وتفضله وتقلل مما ترفضه أو تفضّ 
ا
ل غيره، ويمكن الحديث والعفوية، فضال

"النفاق" و"املراءاة" ملا يوافق والرفض  عن ديناميات اجتماعية شبه مستقرة في الجتماع، وتتمثل بـ

لتأثيم والتنكر ملا يخالف. وهذه مسألة تتطلب املزيد من التدقيق والتقص ي املعرفي والنفس ي وا

 والقيمي. والجتماعي

لكن، هل إن السوريين واضحون صريحون أو صادقون في التعبير عما يحتاجونه، الجواب هو: 

 نعم، ول! 
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 نعم:  -

لّحة، نتحدث عن صدق هم صريحون وصادقون في التعبير عن الحتياجات الحاضرة وا
ُ
مل

وصراحة، وليس بالضرورة عن عمق فكري وثقافي وقيمي، وليس املطلوب من املواطنين الذين يعبرون 

عن استيائهم من مؤسسات أو قطاع الخدمات العامة وغيرها أن يكون لديهم وعي وتعبير أو خطاب ثقافي 

 وفكري عالي املستوى.

م الثقة بل والسخرية من الخطاب السياس ي والقتصادي، ومع ذلك فإنَّ التعبير عن اإلحباط وعد

 مدى األلم واإلحباط من السياسات 
ا
 في مفاصل عديدة من الحرب، واألمثلة كثيرة: انظر مثال

ا
كان واضحا

الخاصة باملفقودين في أعقاب استعادة السيطرة على الغوطة بريف دمشق، وسياسات تأمين موارد 

 ة بانتخابات اإلدارة املحلية. الطاقة، وحتى السياسات الخاص

 ال:  -

السوريون لم يكونوا صادقين أو صريحين أو واضحين بالتمام في التعبير عن احتياجاتهم، ألن 

 في سياق ضاغط أو يتطلب املحاباة أو التكيف معه، ول بد هنا من األخذ 
ا
 بالحسبانالتعبير كان يأتي غالبا

 تحت تأثير ضغوط وتطلعات مخيالية ثقيلة، وثمة الالشعوَر السياس يَّ ووجود أولويات وتحي
ا
زات، وواقعا

 –إلى ذلك 
ا
نوع من "النفاق" من جهة والكيدية من جهة أخرى،  –املعذرة على الصراحة الزائدة نسبيا

 نفاق ملا يحب وكيدية ملا يكره. 

 التناقض -

قض بين ، هو التنااألول لدى السوريين احتياجات وتطلعات متناقضة، من وجهين رئيسين: 

، إذ ماذا تعني الحرب إذا لم تكن تعني وجود 
ا
السوريين على جانبي الحرب، وهذا أمر يكاد يكون بدهيا

، هو الحتياجات املتناقضة لدى الفاعل نفسه، ش يء يشبه والثانيتناقض في الحتياجات والتطلعات؟ 

جود، كما في مدارك الناس اعتقاد الشخص بالعقل والعلوم واألساطير والخرافات في آن، وهذا أمر مو 

 .20لخ، إوالالوعي الجتماعي والسياس ي

                                                             
عن مدارك ميثية وخرافية ممزوجة بمدارك دينية، مثل العتقاد بأن الضرب ( %)؟ وهكذا فقد أظهرت شريحة من السوريين 20

لنظام عد في إسقاط النظام، وأنَّ الدعم الروس ي واإليراني وتردد الغرب هو الذي يساعد في بقاء اعلى األواني املنزلية يمكن أن يسا

السياس ّي. هنا يبدو تكتيك الطرق على الطناجر والستسالم لظروف وإكراهات الحدث بمثابة "حاجة" اجتماعية ودينية 

 ورات" لدى األمريكي جين شارب، والصربي سيرخا بوبوفيتش. وسياسية في آن! كما أنه ورد في قائمة تكتيكات وقواعد "صناعة الث



    

َماَمُهم الَيوم؟     
َ
َيات أ َحّدِ

َّ
ون، وأي َمَهاّم وت وِريُّ    التحدي واالستجابة: ماذا يحتاُج السُّ

 ويمكن أن يظهر هذا الوجه من التناقض في أمور عديدة، مثل:

زية، حسب دولة ل مرك -ي آن، دولة مركزية فدولة ضعيفة  -الشعور بالحاجة لوجود دولة قوية  -

 تطلعات شرائح أو مجموعات معارضة. 

 اغتنام الدولة في آن، حسب تطلعات املوالة. –ئها الدفاع عن الدولة ضد أعدا -
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ا
 الحق وقوته -خامسا

ما يحتاجه السوريون أو املهمة التي يواجهونها اليوم هي "التمسك بالبديهيات" أو ما يجب أن يقوم 

مقام البديهيات مثل: أولوية الدولة زمن الحرب، وأولوية املجتمع زمن السلم؛ وصحة القضية، وصحة 

 ؛ وقوة الحق التي ل تبطلها قوة العدو؛املوقف

إنما "مساملة" العدو أو عدم محاربته يجب أل يتحول إلى "قبول به"، و  وإنَّ اإليمان بأنَّ الضطرار لـ

إلى فرصة ملعرفته )العدو( أكثر، ومن ثم تأكيد القطع والقطيعة معه، ورفضه ومقاومته أكثر، ببناء 

كمة عناصر القوة، ألن الحق "ل يسقط بالتقادم"، ول يموت إذا كان الذات أو الشخصية الوطنية، ومرا

ب    ،وراءه ُمطالِّ

 ووض
ا
، بل إنَّ اإليمان بالحق يجب أن يزداد قوة

ا
قّيم حقا

ُ
 وألن القوة في حالة العداء لسورية ل ت

ا
وحا

، ريثما تمكن الفرصة السانحة من أجل التغيير. وأرجو أني ل استخدم لغة فات 
ا
 أوانها!وإصرارا

عندما يتفاوض عدوان، يسجل واحد »ة، وكان ذلك قبل أكثر من عقدين: يقول جوزيف سماح

منهما انتصاره األول على خصمه متى أرغمه على 

مغادرة بديهياته. البديهية األولى هي أن "هذا 

اآلخر" عدو. من تغيب عن وعيه هذه الحقيقة 

 يبدأ النزلق نحو تسويات ل يحضر فيها املاض ي

ول تحسب حساب املستقبل. يجري تزوير املاض ي 

. وهكذا فإن 21«ويتم القبول بمستقبل غير متكافئ

من املفترض أن يكون معيار صاحب الحق هو أنه 

  على حق.

 من أجندة عمل فعلية، 
ا
 ما لم تكن جزءا

ا
غير أنَّ صحة الخطاب ودقة الكالم وبالغته ل تعني شيئا

بد أن يكونوا كذلك، وإنما لدى فواعل التفكير  فحسب، ولليس لدى فواعل السياسة والحكم 
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ح أن املهمة تفوق قدرة السوريين من الواض

على تحملها، وقد ال يكونون بصدد مواجهتها 

بالفعل، إال أنها تواجههم على أية حال، وبكل 

د من أن يفعلوا األحوال؛ ومن ثم ليس ثمة بُ 

 حيالها
ا
 شيئا
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، أي جزء من عقد اجتماعي كلي يشمل الظاهرة السورية ككل، وبكل 
ا
والجتماع والقتصاد وغيرها أيضا

 تفاعالتها وتأثيراتها املمكنة أو املحتملة في اإلقليم والعالم. 

 احتواء سيل الهزيمة  -

"احتواء": حرب املعنى، وسيل الهزيمة الجارف،  وم هي املسارعة لـاملهمة التي تواجه السوريين الي

ل إراداتهم ورهاناتهم؛ احتواء ما ُيهدد بتدمير كل ش 
ُّ
يء و"النكسار"، و"الرتماء في أحضان الخصوم"، وتمث

، وعناوينه هي: الحرب املذهبية والطائفية، والهيمنة األمريكية، والعماء الليبرالي، وعماء ال
ا
، نفطتقريبا

 .لخ، إوالعماء الديني والطائفي

ولعلَّ أهم املخاطرِّ التي يواجهها السوريون أو تواجههم هي: التجاذبات حول إعادة تشكيل املنطقة 

صاحبة الكلمة العليا فيهما، وإن لم يكن فتركيا أو إيران أو  "إسرائيل"العربية والشرق األوسط لتكون 

، وُهما أقرب لتنافٍس 
ا
ي إطار تعاون وتفاهم، ولو أنهما ليستا سواء؛ ومن الواضح أن البدائل ف الثنتان معا

، وغير مناسب،  –مرة أخرى –املطروحة ككل هي 
ا
ليست سواء، ويمكن القول إنها بين س يء، وأقل سوءا

لى عيش هذا املأتم بصفته ة والحرب؛ ومع ذلك ثمة من "يدعو إويمكن التكيف معه، وحليف الضرور 

"
ا
 !22عرسا

ح أن املهمة تفوق قدرة السوريين على تحملها، وقد ل يكونون بصدد مواجهتها بالفعل، من الواض

 حيالها، ل خيارإل أنها تواجههم على أية حال، وبكل األحوال؛ ومن ثم ليس ثمة بُ 
ا
 د من أن يفعلوا شيئا

لى ملعنوية واملادية عهنا، إل إذا كانت إجهادات الحرب أثقلت كاهلهم وجعلتهم يركزون الهتمام واملوارد ا

  .لخ، إقضايا أقرب وأعدى للمعاجلة مثل أوليات األمن ومتطلبات العيش
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ا
 أعراض "فوق َمَرضية" -سادسا

كشفت الحرب عن أوضاع مرضية مزمنة، بل أوضاع "فوق مرضية"، ليس باملعنى الصحي 

ن ذلك مؤشرات متزايدة على وم ،لخ، إفحسب، وإنما باملعنى الجتماعي والسياس ي والقتصادي والثقافي

ى شريحة العدو ... لد-ه معنى العيش والحياة، وتآكل فكرة الوطن والدولة واملجتمع ومعنى الصديقتشوّ 

 قد تكون كبيرة من السوريين.

وقد برزت أنماط وعي وسلوك مناهضة للدولة أو نزعات "الال دولة" أو اتجاهات متنافية مع فكرة 

قد تكون كبيرة منهم لـ "لعمالة للخارج" و"الرتماء في أحضان" من كانوا حتى الوطن مثل استعداد شريحة 

، وهذا ما حدث على صعيد عالقة مجموعات معارضة سياسية ومسلحة 
ا
وقت قريب أعداء وخصوما

 ، وكذلك األمر بالنسبة لتركيا والوليات املتحدة وفواعل أخرى."إسرائيلـ "ومجتمعاتها ب

 "الن
ُ
من قبل  –كما تتكرر اإلشارة–قضاض على الدولة" بهدف "اغتنامها" كما برزت ظاهرة

املعارضين واملوالين، إذا أمكن التعبير على هذ النحو، حيث إنَّ انخراط معارضين في الحرب من أجل 

، وبدا أن الهدف الرئيس من كل ما جرى 
ا
ثمة أهداف –إسقاط النظام السياس ي طال الدولة أيضا

 قاط الدولة" أو "اإلمساك بها" أو "اغتنامها".كان "إس –وفواعل أخرى 

 عن الدولة 
ا
، ذلك أن دفاعهم عن النظام السياس ي كان دفاعا

ا
وتجد مثل ذلك لدى املوالة أيضا

، لكن ذلك لم يمنع شريحة قد تكون كبيرة منهم من النظر إلى الدولة بوصفها 
ا
 أيضا

ا
يجب "اغتنامه"،  هدفا

ونظم قيم وأنماط فعل واستجابة متشابهة حيال الدولة، ولو أن من ثم فقد أظهر السوريون مدارك 

 تطلب املزيد من التدقيق والتقص ي.األمر ي

من ثم فإنَّ السوريين بحاجة إلى "جرعة كافية" من الوعي، ومن اإلرادة واإلقدام من أجل "احتواء" 

فهذا أمر خالفي بطبيعة . لكن من الذي سوف يحدد طبيعة تلك الجرعة، وكيف؟ ما هم فيه "عالجوربما "

 من استجابة عاجلة وملحة، وأن تقوم بذلكالحال، ول بد أن 
ا
فواعل على مستوى وطني،  يكون جزءا

 وهذا أضعف اإليمان!  

 الدعوة إلى "اليمان"! 

 من البالغية والدعائية واإلنشائية الثقيلة، 
ا
أن  وبخاّصٍة قد تكون الدعوة إلى اإليمان بالوطن نوعا

ريين ربما لم يعد يستسيغ أو يتلقى مثل هذا النمط من الخطاب، وباألخص أن خبرة السنوات مزاج السو 
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ب" و"الختالل" في الخطاب السياس ّي على  ذِّ
َ
فاق" و"الك  من "الّنِّ

ا
 كبيرا

ا
املاضية والحرب أظهرت لهم قدرا

 من
ا
ال نشطة في الراهنة وال ذلك، باعتبار نظم القيم جانبي الحرب، وقد يكون "النفاق" ظاهرة أكثر تأصُّ

 البلد واملنطقة والعالم.

 من "جرعة كافية" 
ا
لكنَّ السوريين مدعوون ملراجعة ما هم فيه، والتدقيق في ما هم بحاجته فعليا

من اإليمان بوطنهم، واللتزام به، والنتماء له، والدفاع عنه، ومن الواضح أننا نغامر باستخدام كلمات 

 ب فرط استخدامها في غير محلها.تكاد تكون فاقدة للمعنى بسب

اإليمان بالوطن والولء له موجودان، ول بد من مالحظة ذلك وتبيانه، لكن من دون مبالغات 

عشرات بل مئات آلف السوريين بحياتهم، وأن  ُيضحيخطابية وبيانية وإيديولوجية، وإل ما معنى أن 

والدفاع عنه، أو في سياق تحمل تبعات الحرب  م آخرون الدم والجهد والعمل واملال في سياق الحربيقّد 

 صرار على مواصلة العيش في البلد؟واإل 

أنَّ ثمة مداخل تحليل وتفسير  فيل شك 

عديدة في هذا الباب، لكن يجب أل يفعل ذلك 

عن الدينامية الرئيسة في كل ذلك وهي النتماء 

والولء ملعنى الوطن وروح الشعب واإلصرار على 

 بها. ولو أن  مواصلة العيش
ا
في سورية أو ارتباطا

التوصل إلى تقديرات أكثر يقينية أو موضوعية 

 
ا
 وتعمقا

ا
يتطلب إجراء دراسات أكثر تركيزا

، بما في ذلك املسوح الجتماعية 
ا
وتخصصا

وتحليل التفاعالت ونظم القيم الجتماعية 

 والسياسية وغيرها. 

 مدارك واستجابات متباينة -

 لدى كثيرين، لكن كل ما ذكرناه عن 
ا
، وهو موجود حقا

ا
اإليمان بالوطن، يمكن أن يكون موجودا

 إلى أين ستصل بهم؛  –كما سبقت اإلشارة–ممن قدموا 
ا
آلف الضحايا/الشهداء في حرب لم يكن معروفا

لكن النتماء للوطن ربما هو في حالة "كمون" أو "خمول" أو "عدم تعيين" لدى آخرين، عطلته أو شوشته 

إذا كانت لدى السوريين مدارك وتطلعات 

واحتياجات متناقضة، فهذا أمر مفهوم في ظل 

الحرب، وتأثيراتها وإكراهاتها وتداخالتها 

أقرب  الكثيرة، لكنه مصدر تهديد، ولعل أول و

ي  ما يحتاجونه على هذا الصعيد هو تقص ّ

در ذلك التناقض واالختالف والعمل على مصا

 تكييفها
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الحرب، وربما كان األمر كذلك قبل الحرب وذلك ألسباب مثل: إخفاق السياسات الداخلية، إكراهات 

ر استجابة فعالة حيالها.   وربما اإلخفاق في فهم التغيرات اإلقليمية والدولية وفي تدبُّ

 بالفعل، 
ا
 أو مشوهة

ا
لدى شريحة قد تكون كبيرة  وبخاصٍة غير أن مدارك النتماء ربما كانت غائبة

لسوريين، ممن "ارتموا في أحضان الخصم"، أو "تخلوا" عن كونهم سوريين، أو "أخطأوا" في فهم من ا

 ،
ا
 ومغامرا

ا
 وارتجاليا

ا
 متعجال

ا
ما إهويتهم وعيش كونهم سوريين، أو في قراءة اتجاهات الحرب، فاتخذوا قرارا

، أو إرجاء أمرهم إلى هللا بالنضمام للجماعات املسلحة في مواجهة النظام السياس ي والدولة، أو التخلي

 أو تركه للزمن أو انتظار املنتصر!

وإذا كانت لدى السوريين مدارك وتطلعات واحتياجات متناقضة، فهذا أمر مفهوم في ظل الحرب، 

وتأثيراتها وإكراهاتها وتداخالتها الكثيرة، لكنه مصدر تهديد، ولعل أول وأقرب ما يحتاجونه على هذا 

ي مصا در ذلك التناقض والختالف والعمل على تكييفها وربما إعادة بناء فضاء ثقافي الصعيد هو تقص ّ

 من التنافس واملداولة وحتى الصراع السياس ي والثقافي والقتصادي 
ا
اجتماعي قيمي يجعل كل ذلك نوعا

 في إطار وطني.  ،لخ، إوالجتماعي
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 خاتمة

سئلة واملمكنات، وتتغير حدود وشروط لعل أكثر اللحظات صعوبة هي أكثرها خصوبة، إذ تتفتح األ 

التفكير، وأنماط الستجابة للتحديات، وهذا ما يفترض أن يحدث للسوريين بعد صدمة اندلع الحرب، 

وبعد مض ي سنوات عليها؛ لكن املفارقة أن هذا ل يحدث أو أنه لم يحدث حتى اآلن، أو أنه لم يكن على 

 مستوى التحدي.

أنَّ العناوين الكبيرة واآلمال العريضة عادة ما تنتهي إلى كارثة، وإن  من سمات هذا املشرق الجميل

ضها نهِّ
ُ
زها وت َحّفِّ

ُ
د الرعية أكثر مما ت قعِّ

ُ
ط وت حبِّ

ُ
أو تجعلها في حالة انتظار، أو حالة  ،23لم تفعل، فقد ت

، كما لو أن األمل َمفَسَدة بالفعل، أو أن اتضاح الحاجة إلى أمر ما يجعله أبعد، فيما  البداهة تخّلٍ

تقتض ي العكس، أي تجعله أقرب؛ ما يحدث في الواقع هو خالف قول ماركس من أن الوعي بالش يء يعني 

هي هكذا، ل ميزان لها من خارجها، ميزانها هو أن  –وهذا ما نكرره –أنه ممكن أو قريب؛ ولكن السياسة 

 كل ش يء ممكن.

: توقف الحرب، واستعادة األمن، وبناء ما يحتاجه السوريون أو ما يواجهونه من تحديات اليوم هو

 بخصوص ما  السالم، وإن لم يكن فـ
ا
"تكييف" الظروف و"التكيف" معها؛ وإن لم يفعل السوريون شيئا

 فهل يمكنهم البدء فيه؟ يحتاجونه،

إن السؤال عما يحتاجه السوريون أو ما يواجهونه من تحديات اليوم، ربما فتح )أو انفتح على( 

ات هي أسئلة أكثر منها إجابات، وقد ل ُيطلب من السؤال أكثر من ذلك، أي أن يولد مفردات وموضوع

 املفارقات، ويكشف عن اللتباسات، ويشرع للمزيد من األسئلة، وحسب هذه الورقة أنها حاولت ذلك!
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 https://bit.ly/3eEUDC7 .2013نيسان/أبريل  28، جدلية"اإلسالم السياس ي البزنس ي"، موقع 

 .2015أب/أغسطس  7، العربي الجديدشعبو، راتب. "العلوية السياسية وصادق العظم"،  .6

https://bit.ly/2Vma9La 

 .2013أيار/مايو  21، قنطرة موقعالعظم، صادق جالل. "العلمانية واملسألة الدينية"،  .7

https://ar.qantara.de/content/mhdr-lmfkr-sdq-jll-lzm-hwl-llmny-wlmsl-ldyny-lmfkr-sdq-

jll-lzm-lrby-lrby-wlslm-lsysy  

تمز/يوليو  15، املدنالعظم، صادق جالل. "سقوط العلوية السياسية"، حوار: ديمة ونوس،  .8

2016. https://bit.ly/3blBu67 

 .2018أيلول/سبتمبر  10، األوانالحرب والسكان"، ترجمة: مدى شريقي، فانسن، بول. " .9

https://bit.ly/2XM4orR 

برنامج األجندة الوطنية ملستقبل إلسكوا، ا-اللجنة القتصادية والجتماعية لغرب آسيا .10

 ، بيروت: اإلسكوا.سورية

حزيران/يونيو  17 ،مركز دمشق لألبحاث والدراساتقع"، محفوض، عقيل سعيد. "صراع موا .11

2019. https://bit.ly/2RMICjR 

دمشق:  .2015-2011تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري  مركز دمشق لألبحاث والدراسات. .12

 /aovOGW3https://bit.ly  .2016تشرين الثاني/نوفمبر  3
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o داد – والدراسات لألبحاث دمشق مركز في العلمية الهيئة عضو  .مِّ

o  عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.يكتب تحليالت ومقالت رأي في 

o صدر له: 

o كتب 

  أبو املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامةجدليات( ،

 (.2008ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، 

 اقع الراهن واحتماالت املستقبل ، )بيروت: مركز دراسات الوحدة سورية وتركيا: الو

 (. 2009العربية، 

  بيروت: املركز العربي لألبحاث تغييرلا –السياسة الخارجية التركية: االستمرارية( ،

 (.2012ودراسة السياسات، 

 املركز العربي لألبحاث تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟( 

 (. 2012ودراسة السياسات، 

 ركز ، )أبو ظبي: متركيا والغرب: "املفاضلة" بين االتحاد األوربي والواليات املتحدة

 (.2013ات والبحوث الستراتيجية، اإلمارات للدراس

 الدوحة، )األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية :

 (.2013املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية(

 (.2017؛ بيروت: دار الفارابي، 2017والدراسات، 

  دمشق: مركز دمشق كورد نامه: في أسئلة الثقافة والسياسة والدولة لدى الكرد(

 (.2018؛ بيروت: دار الفرقد، 2018لألبحاث والدراسات، 
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o  :مخطوط  

 مخطوط تحت األمن في عصر الحداثة الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحوالت( ،

 النشر(.

  في  "دولة ما بعد الستعمارالوطنية" أو "نشوء "الدولة حول : ليفياثان املشرق

 ، )مخطوط(.سورية، مقاربات تفسيرية

 

o دراسات وأبحاث 

 املركز العربي لألبحاث ودراسة  سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"؟(

 (. )إلكتروني(.2012السياسات، 

 "السياسات، ، )املركز العربي لألبحاث ودراسة الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية

 (. )إلكتروني(.2012

 دمشق: مركز دمشق  الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟(

 (.2016لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز املسألة الكردية في سورية في تحديات وتحوالت: صدوع الجزيرة( ،

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث مفهوم األمن: مقاربة معرفية إطارية( ،

 (. 2016والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث مراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات( ،

 (.2017والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ذ والثعلب: الواليات املتحدة إزاء األزمة السوريةالقنف( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: مؤسسة العنف املقدس: في األسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية( ،

 (.2017مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 
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 دمشق: مركز دمشق ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ، حيث يسقط الظّل! الواليات املتحدة إزاء األزمة السورية(

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق: عودة املسألة الشرقية تحوالت السياسة والدولة في الشرق األوسط(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،ة؟
َ
ِجندة ُممِكن

َ
واَجَهة والحوار، أي أ

ُ
رد: بين امل

ُ
دمشق  )دمشق: مركزُسورّية والك

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: مركز ؟،1974الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل(

 (.2018دمشق لألبحاث والدراسات، 

  دمشق:  زمة السورية،رايات بيضاء: حول سياسة املصالحات والتسويات في األ(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 !مشروِع "قوات سوريا الديمقراطّية"، والدتها وموتها 
ُ
رد: صورة

ُ
، استالُب الك

 (.2018)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق: مركز دمشق إعادة التفكير في الدولة: قراءة في ضوء األزمة السورية(

 (.2019راسات، لألبحاث والد

 ة، وإكراهات الحرب، واملقاومة املمكنة ، ؟التفكير في الَجْوالن: املدارك النمطيَّ

 (.2019)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ور اطرة في الحرب السُّ
َ
خ
ُ
مل والَجهالة وامل

َ
قة واأل

ّ
)دمشق: ، يةاِليالة والِعَيالة: الث

 (.2019مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،ة  ِنيتشه: في معنى "ما بعد الحرب" في ُسوريَّ
ُ
ات ث )دمشق: مركز دمشق لألبحاربَّ

 (.2019والدراسات، 

  رهان مهاباد! شرق الفرات بين الكرد والواليات املتحدة وتركيا، أي استجابة

 (.2019)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، ، ممكنة؟

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث ، فعلقراءة الحرب: في أفق التفكير واتجاهات ال(

 (.2019والدراسات، 
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  ،راع، وهل حان الوقت لـ "إنَهائه"؟ )دمشق: مركز درس "إسرائيل": في طبيعة الّصِ

 (.2019دمشق لألبحاث والدراسات، 

 

o :أوراق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية 

 َر في ك "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟ شِّ
ُ
تاب بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 2012جماعي )

 (.2013بحث في كتاب جماعي، ) سياسات إدارة األزمة السورية: "الدارة باألزمة"؟ 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة الشرقية"  100الشرق األوسط بعد

 22- 19مر بيروت )مؤت يكو جديد؟ب-إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.2015شباط/فبراير، 

 يةمن املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية الغرب ،

في عالم ما بعد األحادية الغربية: تحديات املرحلة النتقالية،  في مؤتمر: )غرب آسيا

 (.2017أيلول/سبتمبر  7بيروت، 

 ار ، )املؤتمر الدولي األول لحو ة، الحرب، التوحشفي ثقافة الكراهية: الظاهرة الديني

 (.2017أيلول/سبتمبر  13-12األديان، بيروت، 

  ،مر )مؤتالعبور إلى الهوية: في االستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية

كانون  21-20الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق، 

 (.2018الثاني/يناير 

  ،إعادة التفكير بالدولة في حاالت ما بعد الحرب: قراءة في ضوء األزمة السورية

 (. 2018كانون األول/ديسمبر  17-16)املؤتمر الثقافي السوري، دمشق، 
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